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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Grupo de Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil - HISTEDBR-UNIR 

realizou a I JORNADA DO HISTEDBR-RO, que teve como temática central Educação e 

Marxismo - 100 anos da Revolução Russa. A Jornada foi sediada na Universidade Federal de 

Rondônia – Campus José Ribeiro Filho; e no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Rondônia – IFRO, Campus Porto Velho Calama, ocorrendo nos dias 11, 12 e 

13 de outubro de 2017.  

A realização desta Jornada se revestiu de grande relevância, sobretudo, porque 

vivemos tempos tormentosos. Numa fase em que o desenvolvimento do capitalismo ocorre 

com o domínio dos monopólios e do capital financeiro, adquirindo grande importância a 

exportação de capital, a divisão internacional do trabalho e, sobretudo, a partilha dos 

territórios entre as grandes potências capitalistas, tornando-os dominados e dependentes. O 

Capitalismo está afundado na pior crise de sua história e as potências imperialistas, tem 

descarregado todo o peso dessa crise sobre os trabalhadores de seus próprios países e os povos 

dos países por elas dominados. Há uma extrema concentração de capital enquanto milhões de 

trabalhadores explorados amargam as piores condições de vida e trabalho, condenadas ao 

desemprego, ao trabalho informal, à indigência, à ignorância, à repressão do Estado liberal 

cada vez mais genocida. As guerras imperialistas contra os povos de todo o mundo seguem 

implacavelmente desencadeando todas as formas de violência contra o ser humano e a 

natureza.  

Nesse contexto, as medidas para a educação têm apresentado um caráter estratégico, 

pois cumprem dois objetivos fundamentais: culminar o processo de privatização completa da 

educação brasileira e aprofundar o controle ideológico do nosso povo pelo imperialismo. É 

nesse sentido que o MEC busca, sob as orientações de organismos internacionais como o 

Banco Mundial e a UNESCO, implementar as famigeradas Reformas do Ensino Médio e 

Superior e a implantação da Base Nacional Comum Curricular, completando o ciclo de 

negação do acesso dos filhos do povo ao conhecimento científico acumulado pela 

humanidade e a aplicação das pedagogias liberais pós-modernas, tecnicistas e anticientíficas 

do imperialismo, desde o ensino fundamental, preparando-os para o trabalho produtivo 

flexível, precário e cada vez mais explorado, de acordo com a lógica da produção capitalista.  
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Diante de uma situação de destruição de direitos, de fascistização do Estado e de 

grande preocupação em relação à situação política de nosso país, o HISTEDBR saúda 

vigorosamente os 100 anos da Revolução Bolchevique, seus dirigentes e todos os demais 

eventos que dele se seguiram e que somente o proletariado pôde realizar. Esse ano marca o 

centenário dos eventos históricos mundiais de 1917, que começaram com a Revolução de 

Fevereiro na Rússia e culminou em outubro com "dez dias que abalaram o mundo" – a 

derrubada do governo capitalista provisório e a conquista do poder político pelo Partido 

Bolchevique, sob o comando de Vladimir I. Lênin. O estabelecimento do primeiro Estado 

socialista da história foi o evento de mais profundas consequências de todo o século XX e 

XXI. O triunfo do proletariado russo sobre a burguesia, os latifundiários, o nazifascismo e o 

estabelecimento de um equilíbrio de forças entre o proletariado e seus opressores, serviram de 

base para muitos processos revolucionários que florescem, inclusive nos dias de hoje como a 

Guerra Popular da Índia.  

A educação desenvolvida na União Soviética também trouxe uma grande contribuição 

para a educação, tornando-a um instrumento de revolução, a serviço da transformação social e 

de emancipação humana. Dizia Lênin em seu discurso sobre a instrução pública em 1918: ―Os 

trabalhadores aspiram a adquirir conhecimentos, porque os necessitam para triunfar‖. Do 

mesmo modo em que os oprimidos necessitam de conhecimentos para poder triunfar, os 

educadores necessitam participar da vida e da luta se querem que seu trabalho não se converta 

num instrumento de dominação da burguesia.  

Acreditamos que esse debate é de grande relevância e atualidade, porque quando os 

estudantes e professores não só no Brasil, mas no mundo inteiro, se levantam em defesa da 

educação pública de qualidade, se coloca a seguinte questão: que ensino e a serviço de que 

classe? Compreendemos que o papel da ciência não pode ser outro que o de servir ao povo. 

Ou como diria o próprio Lênin, ―declaramos que a escola não existe à margem da vida e da 

política, que isto é pura enganação e hipocrisia‖. Dezenas de educadores como Makarenko, 

Pistrak, Krupskaia, Vigostsky, etc, deram grandes contribuições no campo da teoria e da 

prática pedagógica desenvolvidas nas experiências da educação soviética. 

A educação socialista fundamentada no marxismo, no Materialismo Histórico-

Hialético é o que a humanidade alcançou de mais avançado e que fundamenta, em todo o 
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mundo, propostas educacionais que se constroem sob seus princípios, como a pedagogia 

histórico-crítica elaborada pelo Prof. Dermeval Saviani no Brasil. 

O processo de resistência na educação que vem sendo construído em nosso país se 

funda no marxismo e nas experiências históricas da educação socialista, especialmente na 

URSS e na China, onde se elevou em relação à organização da escola, à qualidade de ensino e 

aos processos de participação popular. Defendemos uma educação que esteja plenamente a 

serviço do proletariado do campo e da cidade, combinada com o trabalho produtivo, a fim de 

formar o ser humano integralmente.  

Em tempos de destruição da escola pública, devemos fortalecer a luta por uma escola 

única e democrática que, embora não seja possível se desenvolver na sociedade atual, é a 

referência para a construção do mais intenso processo de luta de classes na educação 

brasileira. Mesmo sendo uma instituição do Estado, a escola pode desempenhar um papel 

contraditório a ele, pois, como trabalha com o conhecimento, não consegue ocultar o tempo 

todo as contradições existentes na sociedade. A escola é uma trincheira da luta de classes. 

O proletariado dispõe da teoria do Materialismo Histórico-Dialético do conhecimento 

e a burguesia da teoria idealista e metafísica. Estas duas concepções antagônicas se 

confrontam no interior da escola capitalista, num processo de resistência por parte da 

comunidade escolar. Não se pode transformar a realidade da escola sem romper com o 

imperialismo e as bases do capitalismo semicolonial em nosso país, por isto a luta dos 

professores e estudantes no interior da escola pública é parte da luta revolucionária pela 

transformação da sociedade. 

Por essa razão que o HISTEDBR-UNIR e demais grupos Marxistas de Rondônia, 

buscam travar essas discussões acerca da educação brasileira e suas possibilidades de 

resistência. O evento possibilitou uma discussão crítica da educação atual, de alternativas para 

defender a educação dos ataques que vem sofrendo nos últimos anos a fim de contribuir para 

avançar a luta em defesa de uma educação pública, gratuita, científica e de qualidade.  

Em nossos três dia de Jornada foi possível reunir alguns dos principais intelectuais 

marxistas da Educação: Prof. Dermeval Saviani, Prof. José Luís Sanfelice e Prof. Newton 

Duarte, que, além de abrilhantarem nosso evento, possibilitaram um debate aprofundado 

sobre o cenário atual da Educação brasileira. Além do debate acadêmico, o espaço de nossa 
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Jornada possibilitou reunir lutadores e lutadoras do povo, do campo e da cidade, proletários e 

camponeses, que vivenciam de forma concreta as contradições de classe no nosso país.  

O evento apresentou estudos e pesquisas realizadas nos últimos anos acerca das 

politicas educacionais, formação e trabalho docente, psicologia histórico cultural, educação e 

trabalho, educação integral, etc., e inúmeras outras abordagens que agora estão 

disponibilizados em nossos Anais.  

 

Uma boa leitura a todos e todas! 

 

A Comissão Organizadora 
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GT 1 - Educação, Trabalho e Movimentos Sociais 

 
RESUMO 
Esse artigo pretende trazer um breve fragmento da dissertação de mestrado em geografia, intitulada „A trajetória 

de luta e as experiências agroecológicas do Assentamento “14 de Agosto” em Ariquemes – Rondônia‟, realizada 

entre 2014 e 2016 no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Territorial na América Latina e Caribe 

(Territorial), vinculado ao Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais (IPPRI) da Universidade 

Estadual Paulista ―Júlio de Mesquita Filho‖ (Unesp). A escola representa para o MST (Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra) uma instituição capaz de mobilizar a comunidade assentada para a luta, tanto 

pela sua existência material, como para construção político-pedagógica que visa à emancipação humana, 

considerando a falta de uma política educacional brasileira que contemple às necessidades básicas das pessoas 

estudantes e as especificidades das famílias camponesas. O movimento pedagógico que envolve acampamentos e 

assentamentos constitui-se em territórios de lutas coletivas pela ―escola que queremos‖, porém, os desafios para 

garantir uma escola que venha de encontro à formação integral dos povos do campo, comtemplando sua cultura, 

as formas de organização própria, tem se tornado impossível com a política neoliberal de educação, o 

esfacelamento causado, constitui- se em novos desafios às organizações sociais do campo. Apresentamos aqui a 

luta pela escola do assentamento 14 de Agosto para demonstrar um exemplo de resistência e valorização da 

educação, através do envolvimento comprometido da famílias, educadores e educadoras lideradas pelo MST. O 

resultado dessa luta apresenta-se no engajamento social e político, na construção de novos valores adquiridos 

pela juventude que passou por essa escola. 

 
Palavras-chave: Luta por escola. Formação. Movimento Social. 

 
ABSTRACT 

This article intends to bring a brief fragment of the master's thesis in geography, entitled 'The trajectory of 

struggle and the agro ecological experiences of the Settlement', 14 de Agosto, in Ariquemes - Rondônia, held 

between 2014 and 2016 in the Graduate Program in Territorial Development in Latin America and the Caribbean 

(TerritoriAL), linked to the Institute of Public Policy and International Relations (IPPRI) of São Paulo`s State 

University "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp). The school represents to the MST (Movement of the Landless 

Rural Workers) an institution capable of mobilizing the settled community for the struggle, both for its material 

existence and for the pedagogical-political construction that aims at human emancipation, considering the lack of 

an educational policy in Brazilian culture that addresses the basic needs of students, or the specific needs of 

peasant families. The pedagogical movement that involves encampments and settlements is a territory of 

collective struggles for the "school we want", but the challenges to guarantee a school that meets the integral 

formation of the rural people, contemplating their culture, the forms of organization itself, has become 

impossible with the neoliberal education policy, the shattering caused, constitute new challenges to social 

organizations in the countryside. We present here the struggle for the 14 August settlement school to 

demonstrate an example of resistance and appreciation of education through the committed involvement of MST 

families, and educators. The result of this struggle appears in the social and political engagement, in the 

construction of new values acquired by the youth that passed through this school. 

 

Keywords: Fight for school. Formation. Social movement. 
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Introdução  

A educação do campo no Brasil tem um histórico de descaso e mazelas por parte do  

público, embora a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, estabeleça o princípio de 

igualdade das condições de acesso e permanência na escola para todos, as altas taxas de 

analfabetismo, baixos níveis de escolaridade, índices elevadíssimos de ―evasão‖ e repetência, 

distorção idade-série e falta de acesso ao conhecimento científico e a educação do campo, são 

uma constante realidade  (ARROYO; CALDART; FERNANDES 2008; MOLINA, 2004). 

A luta por escola e educação de qualidade tornou-se um princípio para o MST 

(MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2005). A garantia das 

aulas no acampamento engendrou condições básicas para a permanência das famílias, ainda 

quando o acampamento era apenas um embrião já se planejava a organização da vida escolar, 

em Agosto de 1992 o MST juntamente com 180 famílias organizadas, ocupou a fazenda 

Shangrilá-São Sebastião, ação que por conta da ambição capitalista, durou 16 anos de lutas, 

resistências, sacrifícios, medos e esperanças até a conquista definitiva da terra. Ao longo 

desses anos vivenciamos uma construção coletiva do espaço escolar calcada nos valores de 

uma pedagogia emancipadora. 

A escola Silvio Rodrigues faz parte do assentamento 14 de Agosto, localizado na BR 

364, entre os municípios de Jaru e Ariquemes, próximo aos grandes latifúndios surrupiados 

com consentimento do Estado, expulsando povos indígenas e camponeses de suas terras. 

Descreveremos aqui sua história a partir dos relatos obtidos nas entrevistas dos pais, mães, 

crianças, jovens que fizeram parte dessa luta, analisando também os referenciais teóricos que 

envolvem a temática da educação no MST, e sob nosso olhar de educadora militante. 

No caminho do escola 

aprendi a admirar 

o canto do passarinho 

majestoso sabiá. 

Minha escola construída 

com a força do mutirão 

o trabalho gera vida no valor da união. 

Com os meninos e as meninas 

não tem discriminação 

pra na hora da merenda 

aprender partir o pão. 

Plantar horta na escola 

pra chamar a atenção 

como marca da vitória 

que tivemos neste chão. 

(ZÉ PINTO, CD Plantando Ciranda) 
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O processo de legalização da escola 

Assim que a terra foi ocupada em 1992, começou as discussões, estudos sobre a 

educação no MST e a organização da escola, já no primeiro semestre do ano seguinte, 1993, a 

escola primaria para crianças e adultos funcionou como uma extensão de uma escola da rede 

municipal de Jaru, chamada Santa Cândida, localizada na BR 364, a escola do acampamento 

ganhou o nome de ―Oito de Março‖ em assembleia, ficou oficialmente conhecida como Santa 

Cândida II. No ano seguinte passou a ser escola oficial com o próprio nome, pertencendo ao 

município de Theobroma
1
, em 1997 integrou-se definitivamente ao município de Ariquemes, 

após ter sido solucionado os problemas de limite entre os municípios, e o acampamento
2
 

deixa de   pertencer ao município de Theobroma,  a escola recebeu por decisão coletiva  o 

nome de Sílvio Rodrigues, militante que participou da ocupação do 14 de Agosto e que foi 

assassinado durante ocupação de terra no Mato Grosso. 

A escola legalizada foi uma das maiores conquistas, pois na época não existiam 

escolas em acampamentos, por serem áreas de litígio. Aqui contamos com o apoio 

incondicional do prefeito de Jaru Dr.  Ruy Luiz Zimmer e o então secretário da educação 

Arnaldo da Silva e sua equipe. Eram 45 crianças estudando e havia o grupo de alfabetização 

de jovens e adultos, através da proposta de educação do MST e do Movimento de Educação 

de Base (MEB), organizada pelo Projeto Padre Ezequiel — Diocese de Ji-Paraná. Uma 

educação onde a leitura do mundo antecipa a leitura da palavra, como afirmava Paulo Freire 

(1981; 2005).  

A princípio a escola foi construída em mutirão, a madeira improvisada era retirada da floresta 

e preparada para a construção, as paredes e o telhado eram construídos em madeira rústica, o 

que chamamos ―pau a pique‖, o piso era a terra socada com uma ferramenta pesada feita 

também de madeira. Valdeli, que na época estudou na escola relata, 

                                                           
1
 O aampamento pertencia até então a este município. 

2
 Consideramos acampamento no período de 1992 a 1994, quando fizemos a demarcação por conta própria, e 

passamos a chamar de assentamento provisório, só em 2016 é que se constitui totalmente em assentamento 

definitivo   
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[...] nós fizemos uma escolinha a pau a pique né? Rachada de madeira, coberto de 

tabuinha. (2015). 

 

Fotografia 01 — Escola de pau a pique construída pela comunidade, crianças realizando trabalho em grupo. 

Créditos: Maria Estélia de Araújo (1996) 

 

O processo de conquista da escola foi agraciado com um momento político importante 

em que o partido dos trabalhadores gerenciavam a prefeitura do munícipio de Jaru, prefeito 

secretário de educação e equipe gestora abraçaram a causa da educação no acampamento 14 

de  

Agosto, assumindo esse primeiro período da escola. E assim, o acampamento 14 de 

Agosto foi o primeiro a ter uma escola oficialmente regulamentada por uma secretária de 

educação. 

A documentação foi fácil, através do Rui, nós conseguimos manter, na época eu não 

imaginava que podia ter escola itinerante
3
 e as crianças não perdeu o tempo, foi 

uma experiência muito importante ter uma professora, porque a gente achava difícil 

ter um professor no acampamento. [...] porque saber que podia ficar dois ou três anos 

                                                           
3
 Surge da necessidade de manter as aulas durante o período de acampamento, despejos e atividades de lutas 

como jornadas, mobilizações, marchas etc. 
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e as crianças sem estudo seria muito difícil e foi bom para reforçar o entendimento 

de outras pessoas. Não poderia justificar que não ia pro acampamento porque não 

tinha aula, e foi uma grande alegria, né?! Naquele tempo todo mundo ficou alegre, 

porque ninguém esperava ter escola no acampamento. (PRATES, 2007). 

A experiência inusitada da escola itinerante, também foi um marco histórico para esse 

acampamento, por uma necessidade imediata vivenciamos o que veio a tornar-se anos depois 

em uma prática do MST. De maio ao final de junho aconteceu a primeira experiência quando 

sofremos o despejo por parte do Estado, fazendeiro e polícia militar. As aulas funcionaram em 

uma sala improvisada, nos fundos da antiga SUCAN (Superintendência de Campanhas de 

Saúde Pública) organizada por funcionários do Incra, assim, as crianças não perderam s aulas, 

além de que juntas estudando, brincando esqueciam o trauma da violência cometida pelos 

policiais ao fazerem o despejo, e as famílias ficavam tranquilizadas por saberem que seus 

filhos estavam com o ano letivo assegurado, já as lideranças do Movimento viam essa ação 

como um ato político fundamental para efetivação da luta pela terra. 

[...] Desde que nós fomos acampados que a escola funciona né? Nunca faltou dentro 

do acampamento, até chegar a essa situação aqui nunca as crianças ficou sem aula 

[...] (PRATES, 2015). 

As lutas das crianças também faziam parte importante do conjunto das lutas do 

Movimento, além da organização interna para a gestão escolar, extrapolava para as ruas, 

demonstrando que era uma luta de todas as idades, eram também espaços de encontros com 

outras crianças acampadas e assentadas, momentos de formação, de lazer e cultura, de 

reivindicação de melhorias não só para a escola, mas para o conjunto do Movimento. 

 
Fotografia 02  —  1º Congresso Infantil realizado pelo MST na capital Porto Velho, em 1995 

Créditos: Luiz Carlos de Lima (1995) 
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Fotografia 03 —  1º Congresso Infantil realizado pelo MST na capital Porto Velho, em 1995 

Créditos: Luiz Carlos de Lima (1995) 

 

 
Fotografia 04 — 1º Congresso Infantil realizado pelo MST na capital Porto Velho, em 1995, audiência no Palácio do 

Governo de Rondônia 

Créditos: Luiz Carlos de Lima (1995) 

 

Os desafios que permeiam a construção da escola que queremos 
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A escola convencional está atrelada ao sistema de manutenção da sociedade capitalista, 

onde o Estado não tem interesse em fazer uma educação voltada para a classe trabalhadora e 

menos ainda, para os povos do campo. Com a política do agronegócio de expulsão das 

famílias do campo, o número de escolas fechadas vem aumentando e causando um 

enfraquecimento do campo.  

Então, pra esse modelo agrícola que o Brasil tem, que é das grandes extensões de 

terra pra produzir grão pra exportação, é preciso tirar esse povo que atrapalha na 

roça, no campo né? (ISABEL, 2015b). 

O modelo educacional brasileiro de forma geral, foi feito pra isso, pra formar mão 

de obra, então o objetivo da escola capitalista é formar mão de obra, e tirar a 

juventude do campo, então as escolas diminuiu de quantidade de alunos, e muito! 

(CAMILO
4
, 2015b).  

A partir do final da década de 1990, surge o movimento de educação do campo, o 

MST, percursor desta luta (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004; KOLLING; NÉRY; 

MOLINA, 1999), junta-se a outros movimentos sociais do campo, como a CONTAG, MPA, 

Movimentos quilombolas e indígenas, passando a incidir nas políticas públicas ao criar as 

Diretrizes Operacionais básicas para as escolas do campo (BRASIL, 2012). No entanto, os 

interesses Estatais prejudicam sua aplicação.  

O Estado tem muita dificuldade de fazer isso porque discutir a educação do campo 

sob o princípio da via campesina, que o Movimento Sem Terra propõe, que o 

Movimento dos Pequenos Agricultores, que nós propomos [...] é impossível pro 

Estado fazer [...] que o Estado tem a sua posição clara a favor da classe dominante o 

Estado brasileiro é um Estado burguês, capitalista que atenta aos seus interesses. 

(JOSOÉ
5
, 2015b).  

Com a implantação do modelo de polarização
6
 das escolas do campo, ocorre o 

fechamento das escolas multisseriadas que existiam a cada 4 Km ao longo das linhas/estradas, 

e passa-se a construir escolas polos para onde as crianças são transportadas em ônibus 

escolares
7
, são construídas no campo, mas em muitos casos  as crianças e adolescentes  são 

                                                           
4
 Nasceu no acampamento e estudou as séries iniciais do ensino fundamental na escola do Silvio Rodrigues. 

5
 Militante do MPA, assentado no 14 de Agosto. 

6
 Concentração das escolas que antes funcionavam nas comunidades, em um único prédio, geralmente no sítio, 

mas em alguns casos são nos centros urbanos. 
7
 Algumas regiões do Brasil como o Nordeste, em caminhões, estes transportes são geralmente sem segurança o 

que já levou à morte de crianças em acidentes que ocorrem cotidianamente, em Ariquemes duas crianças 

morreram na BR 364 em 2007, vítimas do transporte escolar, além de outros casos em municípios e datas 

diferentes.    Com as lutas sociais as prefeituras vêm equipando melhor suas frotas, hoje já existe o Programa de 

Apoio ao Transporte Escolar (PENAT) art. 4
o
 da Lei n

o
 9.424, de 24 de dezembro de 1996. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9424.htm#art4
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levados para a cidade, o que representa um problema maior pelo fato de perderem o vínculo 

com o campo  ao passarem a conviver com uma realidade diferente. Em geral as condições 

das estradas são precárias fazendo com que as crianças passem a maior parte do tempo para 

chegarem à escola e para retornarem às suas residências, algumas precisam sair muito cedo de 

suas casas, pois são escolas que estão a mais de 50 KM  de distância,   nesse trajeto sofrem 

transtornos físicos, às vezes sem água, sem alimentos, péssimas condições dos transportes, 

poeira e os  transtornos psicológicos,  principalmente para as crianças menores
8
, longe de sua 

família, sem a segurança de que horas irão chegar, e se  irão chegar bem, principalmente no 

período chuvoso, preocupação maior para seus pais. 

No assentamento 14 de Agosto, ainda que nossa escola estivesse apenas a oito KM da 

escola polo, sendo que destes, seis são pavimentados, ainda assim, travamos uma batalha
9
 

para a sua manutenção em 2008, por compreendermos a importância da escola na comunidade 

e dos direitos da crianças, mantivemos seu funcionamento
10

.   

[...] nós não aceitamos que o município fechasse a nossa escola nós mantivemos ela 

aqui. (ISABEL, 2015b). 

Mantivemos – a, pôr compreendermos que a escola formal não atende aos nossos 

interesses. As relações culturais que perpassam pela vida no assentamento fazem parte da 

formação integral destas crianças e jovens, é no interior da comunidade, que se dão as 

principais lições de vida e amor à terra, para nós a educação transcende o espaço físico da 

escola e aflora para a vida. 

[...] nós temos uma briga muito grande pra manutenção da escola na comunidade. 

[...] Mas a perspectiva é fechar essas escolas e pra nós a escola na comunidade ela 

tem um papel fundamental né? que é o elo de relação dessas crianças com o espaço 

de vida que ele tem, com a terra, com os animais, com a floresta, com a água, com as 

                                                           
8
 A partir dos 5 anos. 

9
 A escola Sílvio Rodrigues também recebeu ordem de fechamento, mas houve a resistência e as lutas, não 

admitíamos o fechamento. Durante quatro meses a escola funcionou ‗ilegalmente‘, sem o reconhecimento da 

secretaria de educação. Embora tivéssemos medo de que não fôssemos vitoriosos mantivemos as aulas 

normalmente, as crianças estavam presentes todos os dias, com o apoio de suas famílias que, entre outras 

contribuições, preparavam a merenda coletiva. 
10

 Até 2008 o município de Ariquemes tinha 86 escolas no campo, atendidas por 78 profissionais da educação, 

atualmente são quatro (duas em assentamentos do MST). Em Rondônia, entre os anos de 2000 e 2011 foram 

fechadas mais 70% das escolas do campo. (I Seminário Estadual de Educação dos Movimentos e Organizações 

da Via Campesina-RO, nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2016, em Ouro Preto d‘Oeste- RO). Na última década 

foram fechados mais de 37.000 estabelecimentos em todo o país, só em 2014 foram 4.084. Fonte: Censo Escolar 

INEP (2014). 
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nascentes, né? E isso é o que permite você estar ali no seu espaço local de vivência 

diária e cotidiana né? (ISABEL, 2015b). 

Atualmente com a política de esvaziamento do campo, expulsando as famílias para os 

centros urbanos, o fechamento das escolas tornou-se incontrolável a alternativa que resta 

quando a comunidade não consegue lutar para garantir seus direitos é vender a propriedade 

para ir para a cidade, ou submeter às condições impostas. 

A escola que queremos 

O setor de Educação do MST, com várias frentes desde a educação infantil até às 

universidades, caminha desde seu surgimento para uma educação voltada para o campo. Essa 

seria uma educação de Paulo Freire: ―do povo e com o povo‖. Fomos associando outros 

estudiosos, porque também é uma escola do trabalho, da autogestão, como Makarenko e 

Pistrak (LUEDEMANN, 2002; PISTRAK, 2005). A proposta de Paulo Freire foi, contudo, 

nossa principal base por estar calcada nos princípios de respeito, justiça social, valorização e 

crença no ser humano. 

Para nós marxistas, a escola faz parte da superestrutura ideológica edificada na base 

da produção, em bases sociais bem determinada que não dependem da vontade dos 

indivíduos e dos reformistas. Na sociedade dividida em classes dominantes, ou 

abertamente - e então não haveria condições de lhe atribuir um papel realmente 

cultural, isto é, de pô-la a serviço da libertação das classes exploradas, que compõe a 

maioria da população (PISTRAK, 2005, p. 108).  

A organização do trabalho também constituiu um processo valioso que deu condições 

para a juventude hoje, estar à frente nos diversos espaços organizativos.  O trabalho é um 

princípio educativo, e indiferente à idade, ou tipos de sociedade, em se tratando de uma 

sociedade com valores comuns todo trabalho produtivo que garanta a qualidade da vida social 

deve ser visto como primordial (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM 

TERRA, 2005). Valdicéia, veio com sua família no início da ocupação (1992), estudou na 

escola do acampamento e atualmente trabalha com a produção agroecológica juntamente com 

sua família. 

[...] no trabalho lembro do embelezamento, a gente usava flores e priorizava a 

organização dentro da própria escola, mesmo sendo um barraquinho era bem 

organizado, nas divisões de tarefas todos participavam (VALDICÉIA, 2007). 
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[...] nesta escola eu aprendi a viver no campo e no assentamento e aprendi que não 

se pode maltratar a terra e a viver em harmonia com a natureza, as tarefas que não 

sabia, místicas e músicas, poesias e brincadeiras [...] (JUSSARA, 2007).  

 
Fotografia 05 —  Horta medicinal 

Créditos: Maria Estélia de Araújo (1994) 

 

 

Fotografia 06 — Trabalho em mutirão com as crianças 

Créditos: Maria Estélia de Araújo (2007) 

 

A juventude, sem nenhuma dúvida internalizou esse movimento pedagógico 

transformando-o em ação diária de luta, formação e trabalho, militância, cultura e mística. E 

assim, o MST segue nesta perspectiva de uma filosofia de transformação dos sujeitos e o 
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envolvimento na luta e na organização dos assentamentos, desde a cultura até a produção de 

alimentos saudáveis.  Fernandes; Cerioli e Caldart, 2004 afirmam que a educação precisa 

sobretudo de intervir no sentido amplo do processo de formação humana, construindo 

referências culturais e políticas que possam intervir na formação e atitudes das pessoas e dos 

sujeitos sociais na realidade, ―visando à humanidade mais plena e feliz‖. 

[...] porque a nossa juventude tem um diferencial [...] nas mobilizações, [...] porque 

tão preocupado em que é preciso organizar a coisa aonde vive, aonde participa. [...] 

E sem perder o vínculo do campesinato, sem perder o vínculo de camponês, se 

assumindo como camponês, então eu acho que isso é um legado que a gente 

conseguiu, pelo menos até o momento, a gente conseguiu transferir pra juventude 

[...] (ISABEL, 2015b). 

 

Essa educação que o MST prega hoje, é essa agroecologia que a gente discute, é a 

cooperação [...] é o trabalho coletivo e tal...juntando todo esse negócio, eu imagino 

que essa  educação, ela vai trazer pra essa  remessa  de jovens e crianças uma outra 

vida , isso é o que eu imagino...essa consciência que a gente fala, essa questão de 

você conhecer as ofertas do capitalismo e conhecer a saída do camponês, diferencia 

uma  coisa  da outra, diferenciar a luta, aquilo que você faz, o que  é você viver no 

campo, viver num assentamento , num trabalho coletivo né? (ELMI, 2015). 

 

A proposta pedagógica tem seus princípios na pedagogia da luta pela terra, e pela 

sociedade que almejamos para a classe trabalhadora. Fica comprovada a diferença entre a 

escola tradicional e a proposta de Educação do MST quando o envolvimento da comunidade 

assentada se torna referência na luta pela sua conquista e pela sua permanência, como é a 

história da Escola Sílvio Rodrigues.  Segundo Caldart, 2013, se buscava a conquista e a 

organização da escola, a luta por direitos sócias, no entanto, veio a percepção e compreensão 

de que o direito ao lugar da educação não é negado apenas às famílias sem-terra, mas também 

outras famílias pobres do campo e da cidade, tanto a estrutura formal como a pedagogia 

desenvolvida não acolhe esses povos como povos de direito, com saberes e culturas próprias.  

A rigidez da escola formal, não contribui com o desenvolvimento, não educa melhor e 

não cria um sentimento de prazer pelo estudo. Ao saírem da escola do assentamento para a 

escola convencional, entram em choque muitas vezes, ao se depararem com uma estrutura 

envelhecida, cinzenta e solitária, onde predomina um sistema excludente de avaliação, não 

levando em conta os valores humanitários.  A escola ―bancária‖ descrita por Paulo Freire não 

aproveita a escola como lugar para reflexões e aprendizados relevantes na formação destes 

que lhes são confiada a responsabilidade de educar, ao contrário torna a geração de estudante 

em pessoas com conhecimento cientifico defasado, e impossibilitados de aproveitar os 
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conhecimentos escolares para transformar o mundo à sua volta, além de pessoas com valores 

individualistas que perdem a capacidade de indignação face às injustiças sociais.  

[...] lá é totalmente diferente, a gente acostuma com aquela rotina, então quando a 

gente vem pra cá, é um balde de água fria [...] com professor falando que você tem 

que estudar, porque se não estudar não vai virar nada, e tem que sair do campo, e lá a 

gente ia pra ficar no campo, estudar pra isso [...] e você e a professora avaliava se a 

gente tinha condição de passar ou não. Aqui tem que ter a média, senão tirar a 

média... sofri bastante com isso. (OLGA
11

, 2015).  

[...] era um espaço diferenciado, os alunos estudavam todos na mesma sala, e era um   

professor só que facilitava a interação  e o aprendizado, e por ser uma escola do 

Movimento, com professor do Movimento, tem toda uma outra ideologia [...] que é 

uma ideologia toda formada do Movimento  mesmo, uma ideologia de esquerda, e a 

gente cresceu aí nesse processo, e tem o Grupo Coletivo que contribuiu muito pra 

anexar e somar com a formação da escola, e pra gente já vir pra essa escola desse 

modelo, com a consciência mais firme e com uma ideologia mais esclarecida. 

(CAMILO, 2015b).  

Josiane e Valdicéia também estudaram na escola, retrata essa diferença, fala da 

importância de desenvolver ―ideias‖ em fazer com que o apreendido sirva para intervir no 

mundo, compreendendo e contribuindo para uma vida melhor. 

Tem muita diferença [...] Aqui não era uma simples escola, normal. Eu acho que 

você vai pra escola pra desenvolver ideias [...] Você tem que saber do mundo em 

volta. Aí quando você vai tendo a base. A diferença é muito grande [...] (JOSIANE, 

2015).  

Eu achava importante o método de ensino, o uso do Jornal Sem Terra [...] era a forma 

de adquirir conhecimento político. A escola influenciou muito em minha formação e 

eu pude ver que não era uma luta só pela terra e mesmo sendo criança eu conseguia 

visualizar um mundo diferente. (VALDICÉIA, 2007). 

A relação educador/educadora, educandos e educandas é um outro fator relevante na 

valorização do campo. No assentamento essas relações são de reciprocidade, amizade, 

companheirismo, não há a hierarquia imposta na escola tradicional, todos encontram-se no 

mesmo patamar de igualdade, pois estarem ali na condição de orientadores e orientadoras não 

os dá direito de sobreporem-se aos que estão na condição de aprendizes. Vivenciamos os 

tesouros da vida no campo, onde realmente os pés descalços, os banhos de chuva, as frutas 

maduras, as ninhadas de pintinhos, o cheiro da terra, a sensação de ar fresco, o canto dos 

pássaros, as brincadeiras compõem o nosso universo, que não deve ser desprezado em 

função de uma concepção conteúdista de educação (FREIRE, 2005, 2011). 

                                                           
11

 Nasceu no acampamento, também estudou na Escola Silvio Rodrigues. 
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Olha a diferença maior assim, é a relação entre aluno e professor, porque o professor 

que conhece a sua realidade conversa com seu dia a dia, sabe quem realmente você é 

[...] então eles querem levar essa juventude toda pra cidade, professor e tudo, e eles 

não dialogam com o sítio, não sabem o que é essa vida aqui, não sabe o que é essa 

felicidade de poder tá aqui, e daqui a pouco tá correndo com o pé no chão ali, e pode 

tá brincando né, acho que a diferença maior é essa relação. (BEATRIZ
12

, 2015). 

Quando analisamos a escola do MST, os limites e imposições da escola tradicional 

ficam explícitos. Para os que experimentaram a escola fora do assentamento, ficou um vazio, 

ao compararem uma escola com a outra, dão conta de compreenderem os limites de uma 

escola onde os saberes são repassados, se resume à transmissão de conhecimento, não há 

trocas (FREIRE, 2005). Anne Gabriela, nasceu no acampamento em 1994, atualmente 

militante, estudante do curso de história no Iterra (RS), faz parte do Grupo e experimentou a 

escola convencional já nas séries iniciais do ensino fundamental. 

A outra escola era muito limitada. Eu fazia o que o professor mandava, e na sala de 

aula eu não tinha o direito de expor minhas ideias [...] E já na outra escola do 

assentamento... com professor do acampamento naquele período, a gente podia criar. 

(ANNE GABRIELA, 2015).  

A escolinha do Movimento ela não ensina só a você aprende a lê um livro e explique 

o que você aprendeu no livro. Ela quer que você saia e pratique o que você 

aprendeu.  Que nos livro vêm dizendo que nós tem que cultivar isso, aquilo, pra 

preservar o meio ambiente e tudo, mas ali é só no livrinho, eles não se preocupa em 

pegar uma muda e plantar. (VILMAR 2015).  

A escola tradicional tem o papel de incutir nas crianças, jovens e adolescentes a ideia 

de estudar para sair do campo, diminuindo o campo a um lugar ruim e a cidade como única 

possibilidade de viver. O sistema educacional usa a figura do professor para discriminar a 

agricultura. 

Então o aluno que está lá, está lá pra estudar pra poder se formar, porque ele precisa 

de ‗sair dessa‘. Tipo assim, tá no campo é tá ‗nessa‘. Então você precisa sair dessa, 

precisa ir pra cidade pra ser um ―cara‖, um...engenheiro agrônomo, mas você tem 

que sair do campo? Você precisa ser um professor ou um pedagogo, você tem que 

sair do campo? [...] (ELMI, 2015).  

Há que se fazer transformações, recriar os currículos escolares tendo em vista que a 

organização do processo educativo não pode ser entendida como mero local de transmissão de 

conhecimentos teóricos, e sim, da construção de um espaço que contemple ―[...] a relação com 
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 Veio com sua família integrar-se ao assentamento por conta das maneiras de condução da luta do MST, 

principalmente a educação. Atualmente é estudante e militante do MST, trabalha a agroecologia com seu grupo 

familiar. 
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o trabalho na terra, desenvolver o amor ao processo de cultivá-la como parte da identidade do 

campo, independentes das opções profissionais que podem ter ou não‖ (KOLLING; NÉRY; 

MOLINA, 1999, p. 67-68).  

O elemento que marcou profundamente essa geração de estudantes foi a mística
13

 do 

MST, que extrapolava os limites dos conteúdos repassados nas salas de aulas, ia além de 

fórmulas memorizadas para se repetir na prova. Nessa perspectiva, a mística era um elemento 

aglutinador das histórias de vida, sentimentos de pertença, da reafirmação da identidade de ser 

um Sem-Terra (CALDART, 2004).  A conjugação desses elementos para um estranho não 

significa nada, mas para eles e elas representa a própria vida que não resume a sua vinculação 

individual, mas ultrapassou, quando jovens passaram a entender e a sentir o real significado 

da mística (BOGO, 2002), ―alimento ideológico, de esperança, de solidariedade‖ (STÉDILE; 

FERNANDES, 2005). 

E dentro da escola era o estudo, mas junto com a cultura do assentamento. E a gente 

fazia os teatros, cantava músicas... atividades que na outra escola não tinha como 

fazer. (ANNE GABRIELA, 2015).  

[...] tinha música (Na minha época era o CD Plantando Ciranda que era o 1. vol.1...e 

aquilo eram as nossas músicas) que às vezes na sala de aula normal professor não 

ensina menino cantar. É o que pode ou não pode. É regra. Aqui a gente começa a 

criar... vamos supor, ―o menino livre.‖  O colega te ensina, o compartilhamento de 

conhecimento. Tem uma diferença enorme que a gente vai vendo. A gente vai 

carregando isso, a gente não perde. E assim eu espero que aconteça com o Gustavo 

[filho]. (JOSIANE, 2015).  

 

Fotografia 07  — Escola Silvio Rodrigues 

Créditos: Equipe Bodoque Cine Vídeo ( 2015) 

                                                           
13

 ―A mística é uma prática que o movimento desenvolve. [...] para o MST, é um ritual.  Ela tem um caráter 

histórico, de esperança, de celebração permanente. ―[...] um fator de unidade, de vivenciar os ideais [...] 

(STÉDILE; FERNANDES, 2005, p. 130). 
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Conclusão 

A proposta de educação do MST tem uma funcionalidade palpável, concreta, e isso fez 

com que as famílias lutassem (e continuam a luta) pela escola com tanto afinco, podemos 

dizer que a Escola Sílvio Rodrigues tem uma história de luta e resistência fundamental nesse 

assentamento, que se constitui como referencial de envolvimento e comprometimento das 

famílias assentadas. Romper com acerca do conhecimento, torna-se uma luta diária. O 

Movimento segue reafirmando a importância da educação, nos dias atuais vivenciamos um 

desfalque dos direitos sociais como um todo, a política neoliberal avança sobre a implantação 

do Estado mínimo e impõe políticas educacionais retrógradas.   

No Estado de Rondônia essas políticas estão muito presentes, a polarização e 

fechamento de escolas no campo, a mudança do ensino médio transformado em educação 

com mediação Técnológica, onde não há condições básicas como internet, as aulas 

ministradas por profissionais de áreas deslocadas e a própria metodologia do programa não 

são capazes de oferecer uma educação minimamente qualificada, deixando o povo à mercê 

dos seus direitos. E ainda, a imposição das escolas militares tem se constituído em uma 

afronta à construção da escola emancipadora que viemos buscando.  Isso tudo se converte em 

novos desafios de luta por essa escola do campo calcada nos valores humanos, éticos, 

políticos, sociais e culturais que comtemplem à classe trabalhadora, as escolas dos 

assentamentos do MST demarcam relevantes territórios de lutas coletivas para a conquistas 

desses valores e princípios. 
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RESUMO 

O presente artigo busca discutir o papel da Imprensa no processo de autonomia e organização escolar no 

Território do Acre no período de 1910. Para realização do referido trabalho fechamos o espectro no conteúdo 

divulgado no jornal Folha do Acre. A escolha deve-se ao fato de que este, embora divulgue atos oficiais, declara-

se independente e autonomista.  Partindo do pressuposto de ter a imprensa periódica cumprido importante papel 

de divulgação de uma nova política e de formação de uma nova mentalidade, o referencial teórico metodológico 

tem como aporte estudos de Chartier (1990) Certeau (1994). Dantas (2011; Faiclough (2001); Foucault (1997,2). 

Pretende-se contribuir para compreensão dos aspectos determinantes para desenvolvimento político e da 

educação no Acre.  

 

Palavras-chave: Imprensa. Território do Acre. Educação acreana. Jornal Folha do Acre 

 

ABSTRACT 

The present article seeks to discuss the role of the Press in the process of autonomy and school organization in 

the Territory of Acre in the period of 1910. To accomplish this work we closed the spectrum in the content 

published in the newspaper Folha do Acre. The choice is due to the fact that, although it divulges official acts, it 

declares itself independent and autonomist. Based on the assumption that the periodic press played an important 

role in spreading a new policy and in forming a new mentality, the theoretical methodological framework is 

supported by studies by Chartier (1990) Certeau (1994). Dantas (2011; Faiclough (2001); Foucault (1997,2). The 

aim is to contribute to understanding the determinants of political development and education in Acre. 

 

Keywords: Press. Territory of Acre. Acre Education. Newspaper Folha do Acre.  

 

Introdução  

 

Este trabalho objetiva discutir o papel do Jornal Folha do Acre no processo de 

autonomia e organização da Educação no Território Federal do Acre no período entre 1910 a 

1930. 
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O Acre, que até o início do século XX pertencia a Bolívia, a partir da assinatura do 

tratado de Petrópolis no ano de 1903 é oficialmente integrado ao Brasil, tornando-se 

Território administrado pelo Governo Federal.  

Ao tempo em que se desenvolve o Território, a Impressa periódica posiciona-se como 

elemento anunciador da política de então e formador de uma nova mentalidade. Entre 1904 e 

1946 foram publicados mais de 30 jornais em território acreano. Entre as publicações, folhas 

literárias, jornais oficias, jornais particulares, alguns pertencentes a famílias influentes que 

viam no impresso um importante meio de divulgação de suas posições e aspirações políticas. 

Para efeito de elaboração deste artigo foi selecionado o jornal a Folha do Acre. A 

seleção deve-se a indicação de que este, embora divulgue atos governamentais, não se 

constitui em veículo oficial, declara-se independente e autonomista.  

O Referencial Teórico Metodológico tem como aporte os estudos de Chartier (1990) 

Certeau (1994). Dantas (2011; Faiclough (2001); Foucault (1997,2).  

Dessa forma, com o intuito de contribuir para o campo da pesquisa sobre História da 

Educação na Amazônia, início a discussão sobre o papel da Folha do Acre na organização da 

educação no Território Federal do Acre.  

 

A Velha República e a Criação do Território  

 

A partir da proclamação da República, em 1889, origina-se o processo de 

modernização com vistas a mudanças nos níveis político, econômico e social do país. A 

modernização implicava romper com as bases do Império e promover o crescimento e o 

desenvolvimento do Brasil tendo como base o que ocorria nos grandes centros europeus.  

É neste contexto que começa o processo de ocupação do Acre, na região Norte do 

Brasil. A abundância da seringueira e o início do primeiro ciclo de produção da borracha 

constituem elementos propulsores da ocupação da área do território por colonos brasileiros no 

ano de 1952, imigração essa que a partir e abril de 1877, atingiu grandes proporções.  

Embora ocupado por brasileiros, de acordo com o tratado internacional de Ayacucho, 

assinado em 1867, o Acre era território boliviano, sendo alvo de disputa entre Brasil e Bolívia 

até o ano de 1903 quando, com a assinatura do Tratado de Petrópolis, foi oficialmente 

anexado ao Brasil.  
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A partir do momento em que a borracha produzida no Acre ganha os mercados 

europeu e americano, o território passa a ocupar lugar de destaque na exportação internacional 

experimentando momento de grande prosperidade. Em menos de uma década, o território 

contava com mais de 50.000 habitantes. É a partir de então que a população começa a se 

organizar em torno da defesa da elevação do Território a Estado.  

No ano de 1904, atendendo disposições do Tratado de Petrópolis, o então presidente 

Rodrigues Alves sanciona a lei que cria o Território Federal do Acre, o primeiro do país, 

dividindo-o em três departamentos: o do Alto Acre, o do Alto Purus e o do Alto Juruá, que 

mais tarde seria desmembrado para formar o departamento do Alto Tarauacá. Os 

departamentos eram administrados por prefeitos designados pelo Presidente da República.  

 

A Folha do Acre e o Movimento Autonomista  

 

A falta de autonomia política e econômica, o isolamento, culminaram com a 

insatisfação da população que passou a reivindicar a elevação do Território a Estado. A 

organização popular ficou conhecida como Movimento Autonomista e existiu em todo o 

território. Formado por pessoas da classe dominante que moravam no Acre, o Movimento 

Autonomista Acreano reuniu  várias organizações, entre elas, Partido Autonomista do Alto 

Acre; Partido Autonomista do Alto Juruá; Clube Político 24 de Janeiro de Xapuri; Partido 

Republicano do Acre Federal no Alto Purus e no Alto Acre, partido Evolucionista de Rio 

Branco, Comitê Pró-Autonomista em Rio Branco; Legião Autonomista Acreana, em Rio 

Branco e demais municípios e Comitê Pró-autonomista do Acre, em Rio Branco, e contou 

com o apoio de pessoas em outros Estados do Brasil. No momento em que prosperava a 

Imprensa Periódica - entre 1904 e 1946  foram publicados mais de 30 jornais em território 

acreanos - o impresso foi importante meio para anunciação da política e difusão dos ideais 

Autonomistas.  Entre esses periódicos estava o jornal Folha do Acer, que começou a circular 

em 14 de agosto de 1910.  

Criado por Theophilo Maia e Nelson Noronha, o periódico era editado na Cidade da 

Empreza, mantido por sócios assinantes, por meio de assinaturas mensais ou anuais e 

circulava duas vezes ao mês. Autodeclarando-se ―Órgão do Interesse do Povo, o jornal 



 

42 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

veiculava notícias, poesias, atos oficias e conteúdo de cunho opinativo em favor do 

Movimento Autonomista e da formação de uma nova mentalidade.  

De maneira estratégica, as matérias eram dispostas por ordem de importância. A 

primeira página (capa) apresenta editorial e artigos de opinião. Na sequência, na página 2 

contém notícias, informes publicitários, os chamados Ineditorias, ilustração e, por fim, 

informações sobre fatos do cotidiano, da sociedade, anúncios.   

Ao anunciar a que veio, o jornal discorre sobre a necessidade de, em atendimento ao 

público que o recebe, informá-lo quanto aos seus objetivos e assumir o compromisso com a 

verdade. Tais questões são expostas em destaque logo na primeira edição: 

Vamos assumir o nosso solene compromisso com tanta maior satisfação quanto é 

certo que aquelle que se propõe a fala com sinceridade e franqueza sem 

constrangimento e sem receios se sente num largo desafogo que o exalta e rejubila. 

Nós nos encontramos nestas condições.  Não temos motivos para hypocrisia, é o 

nosso apanágio, a franqueza é o nosso lemma‖. (FOLHA DO ACRE, 14 de agosto 

de 1910) 

  

E segue o editorial a situar e descrever o leitor a que se destina 

― Diante de nós se dilata um vasto e profundo horizonte onde brilham e scintillam as 

asaspriações, as crenças e os ideais de todo um povo generoso e altivo cujos destinos 

infelizmente até agora não têm correspondido à grandeza de seus brios, à beleza 

encantadora e fertilidade assombrosa do sólo abençoado e querido que habita e que 

conquistou com heroico patriotismo que o distingue e o torna credor da mais 

respeitosa admiração e das mais dedicadas simpatias.Sob a perspectiva   material o 

Acre se nos apresenta de uma grandeza que nos seduz e embevece; sob a perspectiva 

moral ele se nos revela de uma grandeza que nos emociona e arrebata. Se são 

formosas as suas mattas virgens, se são deliciosos seus regatos, se são preciosos os 

seus produtos naturais, finalmente no seu conjunto a natureza se esmerou em dotá-lo 

com o que possue de mais caprichoso, rico, não menos formoso é o espetáculo moral 

é o espectaculo moral que nos oferecem a abnegação, o trabalho, perseverante, o 

amor, e a coragem dos seus filhos que o extremecem num devotamento capaz de 

todos os martyrios‖. (FOLHA DO ACRE, 14 de agosto de 1910) 

 

E antes que se finde o texto, na exaltação ao povo, a reflexão quanto a resposta do 

poder público vigente aos anseios da população no território. A Folha do Acre apresenta o 

acreano como ―povo atirado desapiedadamente ao abandono dos poderes públicos que o 

deviam auxiliar‖. Questiona o jornal o que em feito a república para a região. Aponta o 

periódico que aos poderes constituição da época só interessaria mesmo o que o que no local 

era produzido sem, contudo, dar a devida importância às necessidades relacionadas à 

economia, ao desenvolvimento e educação no Território.  Coloca-se o jornal a serviço da 

população para suas reivindicações. ―Trabalharemos a seu lado intransigentemente, fazendo 
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echoar bem alto suas reclamações, a voz vibrante das suas reivindicações. Acatando os 

poderes constituídos lhes exigiremos que cumpram seu dever‖, afirma o corpo editorial, 

assumindo seu papel político. ―Somos políticos, mas a nossa é a política larga, desinteressada 

e expontânea que só visa o interesse comum, o bem da coletividade, promovendo em seu seio 

a paz e a concórdia‖, afirmam os editores chamando para si a missão de conduzir a sociedade 

à harmonia, ao bem, à moral e à virtude; de ―educar a família sob os princípios da 

―civilização‖, da ―comunhão‖, protege-las e ampará-las. ―Eis uma das nossas mais 

melindrosas preocupações‖, ensejam os editores na certeza de no leitor encontrar 

receptividade e apoio necessários aos seus objetivos. ― Eis em synthese a que vimos nesta 

luminosa arena onde refulgem as armas dos briosos lutadores que trocam o gladio pela pena e 

destreza física pelo valor da prase expressiva Resta-nos que todos os acreanos nos auxiliem 

nesta difícil tarefa‖, encerra o editorial do primeiro exemplar da Folha do Acre.  

Ainda na primeira edição do periódico, no artigo A Autonomia do Acre faz a marcação 

do discurso Autonomista dando conta do movimento em torno da autonomia do território na 

cidade no Departamentos do Alto Juruá e do Alto Purus, do protagonismo de um do 

defensores do Movimento, o Coronel Antonio Antunes Alencar, àquele momento, a realizar 

mais uma investida, das promessas do governo, e informações recentes do Movimento como a 

notícia da repercussão positiva da notícia dos acontecimentos autonomistas na cidade de 

Xapuri.   O conteúdo revela descaso do Governo Federal em relação aos anseios da 

população, a dificuldade dos Autonomistas em lograr êxito e disposição dos editores da Folha 

do Acre em fazer ecoar a voz do povo.   

Ao longo da edição, traços marcantes dos princípios liberais que inspiram o ideal 

republicano. 

 

―A Folha do Acre é o órgão das aspirações e dos ideais do povo acreano. É o 

espelho límpido em que se reflectirão todas as suas necessidades, é intérprete fiel de 

suas alegrias de suas mágoas. Por estas colunas defenderemos a sua cauza 

punaremos pelo seu progresso, pela sua liberdade, pelo seu engrandecimento 

material, moral e intelectual‖.(...). ―temos procurado por todos os meios 

conciliadores ao nosso alcance conseguir que nos concedam aquillo que temo 

sinconcusso direito quer dentro dos moldes liberaes nossa Constituição, quer dentro 

das leis naturaes- a nossa liberdade‖. (FOLHA DO ACRE, 14 de agosto de 1910) 

 

Desde a primeira Edição, por várias vezes o periódico invoca o direito à liberdade e a 

defesa dos interesses da coletividade, corroborando para a evolução de um Estado no qual 

conforme explicita Souza, cada indivíduo pode agir em seu próprio interesse, atuando junto 
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coletividade, maximizando o bem-estar coletivo. Um Estado no qual conforme Adam Smith 

cabe a função ―defesa contra inimigos externos; a proteção de ofensas vindas de indivíduos; e 

o provimento de obras públicas que não possam que não possam ser executadas pela inciativa 

privada (Smith, 1983, Apud Souza, 2001). ―Diz que o povo tem o direito de luta pela sua 

liberdade, principalmente o povo acreano, que conquistou esta zona à cobiça extranjeira, à 

custa de muito sangue e com o sacrifício de vidas, fortunas, conforto‖.  

Declarando amor à pátria, ressalta o autor do editorial, o desejo, a necessidade de 

conciliar crescimento econômico com desenvolvimento social. 

Amamos nossa pátria extremecemol-a, queremol-a grande e respeitada. Mas para 

isso queremos prestar-lhe não só concurso material mas também nosso contingente 

moral e intelectual, queremos enfim, trabalhar como homens livres nunca como uns 

escravizados de quem se exige todo o trabalho, a quem se impõe todas obrigações, 

mas a quem não se concede prerrogativas e os direitos decorrentes do cumprimento 

dessas obrigações. (FOLHA DO ACRE, 14 de agosto de 1910). 

 

Conforme destaca Dantas: 

 

É possível considerar que ao dar início ao processo de formação administrativa do 

Território do Acre é importante partilhar informações , reforçar procedimentos e, 

mais do que isso, estabelecer uma comunidade de leitores que acompanhem e 

chancelem as ações do poder político local, mantendo como perspectiva a defesa do 

Território e a inserção deste nas discussões nacionais a propósito de temas ligados a 

modernização dos serviços administrativos, da instrução, do comércio e da saúde 

pública ao mesmo tempo em que acompanham , nas páginas dos jornais , a notícias 

relativas ao cotidiano local e aos acontecimentos nacionais e internacionais, ( 

DANTAS 2011). 

 

Nesta perspectiva, o jornal Folha do Acre, bem como os demais periódicos em 

circulação à época, cumpriram importante papel.  

 

A Folha do Acre e a Organização da educação no Território  

 

No meio da floresta, os departamentos eram grandes, distantes, sem ligação uns com 

os outros, com a população espalhada em seringais. No ano de 1904, os territórios se 

resumiam a vilarejos e pequenas cidades sem infraestrutura, com aspectos rurais.  

Em conformidade com a organização escolar do Brasil no período, a Educação iniciou 

com as escolas isoladas, posteriormente, organizando-se na forma de ensino multisseriado até 

configurar-se de acordo com a proposta dos Grupos Escolares, um dos mais ousados e 

completos da história da Educação do país.  
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Ainda assim, conforme pressuposto pelo Governo Federal, o que havia até então era 

uma escola primária que pudesse formar o cidadão, inseri-lo no mercado de trabalho para 

atender necessidade de produção e crescimento da República, além de uma escola secundária 

voltada às classes privilegiadas. Promover a instrução pública foi um dos desafios dos 

prefeitos departamentais.  

Neste sentido, a Folha do Acre informa quanto à política vigente e cobra avanços para 

a Educação no território. Em artigo que defende o fortalecimento da Instrução Pública no 

território, o tema é destaque já na primeira edição do periódico. Adverte o editor quanto ao 

descaso da República.  

 

O que realmente tem feito em prol do Acre os poderes constituídos da nossa 

República, desde que os acreanos lhe restituíram a sua soberania nesta opulenta 

vasta região? Sobre esse ponto não precisamos insistir em profundas observações. 

Basta mesmo uma apreciação perfunctória sobre qual o interesse que nosso governo 

tem tomados nestes últimos tempos pelos negócios do Acre, sobre quais favores que 

nos tem concedido sobre qual importância que nos tem dispensado em recompensa a 

nossa lealdade, aos nossos sacrifícios e ao opulento tributo que rendemos. O Acre só 

o preocupa em relação ao que produz. As suas mais urgentes necessidades, O nosso 

commercio, a nossa indústria, a instrução dos nossos filhos nada consegue despertar 

a atenção, sem embargo dos esforços nesse sentido empregado pela nossa dedicação. 

(FOLHA DO ACRE, 14 de agosto de 1910) 

 

Afirma ainda o periódico que: 

O povo acreano permanece sem direitos, sem garantias, sem meios de promover o 

preparo intelectual dos seus futuros cidadãos, sem incentivo, sem recurso para o 

levantamento de sua indústria, de sua lavoira. Mantido sob regimento retógrado 

inconstitucional, podemos dizer envergonhados, embora a obra gigantesca do 

inolvidável Plácido de Castro, libertando-nos da pezada tutella do extranjeiro mas 

deixando-nos ungidos ao domínio oneroso e infrutífero da nossa própria pátria. 

(FOLHA DO ACRE, 14 de agosto de 1910) 

 

Declarando amor à pátria, ressalta o autor do editorial, o desejo, a necessidade de 

conciliar crescimento econômico com desenvolvimento social. 

 

Amamos nossa pátria extremecemol-a, queremol-a grande e respeitada. Mas para 

isso queremos prestar-lhe não só concurso material mas também nosso contingente 

moral e intelectual, queremos enfim, trabalhar como homens livres nunca como 

uns escravizados de quem se exige todo o trabalho, a quem se impõe todas 

obrigações, mas a quem não se concede prerrogativas e os direitos decorrentes do 

cumprimento dessas obrigações. (FOLHA DO ACRE, 14 de agosto de 1910) 

 

Na segunda Edição, de 21 de agosto de 1910, a Folha do Acre faz nova crítica a 

politica nacional e reafirma a defesa da instrução no território.  
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Banidos da Constituição; relegados ao tempo trêda justiça d‘El – rei; considerados 

incapazes de intervirem nos negócios nacionais; ezilados dentro da pátria; carecidos, 

de tudo, de instrução de telégrafo; de navegação; de serviço postal; de facilidade de 

transporte, de povoamento para a terra que é fertilíssima, os Acreanos o produto do 

imposto que pagam o mais – o mais exorbitante do mundo inteiro – aplicar-se em 

serviços que não lhes aproveitam em melhoramentos que não lhes beneficiam, em 

prazeres de que não gozam, em sumptuozidade, que nem sequer imaginam. ( 

FOLHA DO ACRE, 21 de agosto de 1910) 

 

Posteriormente, na 4ª. Edição, publicada em 20 de setembro de 1910, ao defender a 

autonomia e unificação do território e abrir a discussão em torno da futura capital, o periódico 

menciona a ‗educação política dos acreanos‘   

 

―E o Acre só se pôde dizer preparado para a autonomia em um só Estado quando 

desaparecer do ambiente político, nos três departamentos, a intransigência do que 

alguns laivos se notam no privilégio que muito à sua localidade conferem de 

hospedar o futuro governo estadual. A condescendência num ponto de tanta 

magnitude como esse, além de significar uma louvabilíssima homenagem ao direito 

do futuro estado de escolher o local da sede do seu governo representa, sem exagero, 

o mais precioso e positivo symptoma de alto grão de desenvolvimento da educação 

política dos Acreanos Qualquer sociedade politicamente organizada, verbi gratia, 

qualquer dos estados da federação brasileira está plenamente satisfeito com sua 

capital, onde quer que seja, uma vez que faça parte integrante de seu território e 

satisfação as condições de sua administração, sem que ninguém se marre à pretensão 

de fazer transferí-la para o município de sua residência‖, afirma o editar ao 

mencionar a possibilidade de ser a Cidade da Empreza a sede da futura 

capital.(FOLHA DO ACRE, 20 de setembro de 1910) 

 

Em que pese o caráter autônomo e independente, ainda que em menor destaque, como 

era comum entre os periódicos do período, a Folha do Acre também dava conta de atos 

oficiais, informando sobre decretos, nomeações, pagamentos, inaugurações de órgãos 

públicos, conteúdos que aparecem na página 3 da segunda Edição publicada em 21 de agosto 

de 1910. 

 

Bahianas,. O governo do estado ofereceu à Assembleia Legislativa, um projeto 

fixando a força pública estadoal em 2086 homens, inclusive oficciaes, podendo 

elevar-se a 3000, custeada com a verba de 1,806:643$500. (FOLHA DO ACRE, 21 

de agosto de 1910) 

 

Admitindo-se o conteúdo veiculado é possível considerar como hipótese que, ao 

manter a publicação de conteúdos que propagam o ideal autonomista sem deixar de dar conta 

dos atos oficiais, o jornal garante espaço para propagação do ideal proposto pela sua linha 

editorial bem como corrobora para a circulação da informação oficial. Conforme explicita 

Dantas as falas provenientes do Governo encontram assim o espaço necessário para serem 
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lidas como anunciação do novo, da possibilidade de que o Território se integre ao 

desenvolvimento que o país vivencia no que tange a educação, organização administrativa e 

política. (DANTAS, 2011). Acrescente-se ainda que, a partir da leitura, constituem-se redes 

de saberes, conformam-se comportamentos, constituem-se práticas culturais. Nessa 

perspectiva há que se considerar o que diz Chartier quanto conteúdo veiculado e as 

representações sociais. 

 

As percepções sociais não são, de forma alguma, discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas (sociais, escolares, políticas) que tendem a impor uma 

autoridade a custa de outros, por elas menosprezados, legitimar um projeto 

reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas, as suas 

condutas. (...) As lutas de representações sociais têm tanta importância como as lutas 

econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou 

tentar impor, a sua concepção de mundo social, os valores que são os seus, e o seu 

domínio (CHARTIER, 1990:17) 

 

Vale ressaltar ainda que a disposição das matérias não é aleatória. A maneira como o 

editor dispõe informações e seções forma o ―fio condutor‖ que conduz a leitura conforme 

grau de importância e impacto desejado pelo autor.  

O discurso do Jornal a Folha do Acre constitui-se a partir de uma hegemonia que 

estabelece os termos do debate. O texto enriquecido pelo contexto compõe uma 

intertextualidade que dá peso e força ao discurso. Tais considerações corroboram com que 

afirma Fairclough para quem ―os discursos não apenas refletem ou representam entidades e 

relações sociais, eles as constroem ou as constituem; diferentes discursos constituem 

entidades-chave, de diferentes modos e posicionam as pessoas de diversas maneiras como 

sujeitos sociais (...) diferentes discursos se combinam em condições sociais particulares para 

produzir um novo e complexo discurso. Os discursos constituem-se texto, prática e prática 

social. Como prática ideológica constitui, naturaliza mantém e transforma os significados do 

mundo de posições diversas nas relações de poder (FAIRCLOUGH,2001 p. 94, Apud 

Shiroma). 

 

Considerações finais  

 

Embora autodeclarando-se ‗Órgão do interesse do povo‘, o jornal Folha do Acre 

representa interesses de uma classe dominante formada por intelectuais que, não por acaso, 

estava ligada a partidos políticos e detinham interesses e objetivos hipoteticamente distintos 
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do que interessaria à grande maioria da população do território, haja vista ter sido o 

Movimento Autonomista um movimento urbano numa área de características absolutamente 

rurais, habitada por uma maioria analfabeta.  

Valendo-se da retórica, o movimento difunde suas ideais na expectativa de ganhar 

adeptos a alcançar o objetivo propagado e, para além da autonomia, as benesses atinentes a 

um Estado Federado, quais sejam, mandatos políticos, cargos públicos, controle das receitas e 

recursos oriundos do orçamento do Governo Federal.  

Dessa forma é possível depreender que, a partir do discurso que apresenta, o jornal 

Folha do Acre desempenha papel preponderante na anunciação das políticas nacionais e do 

território, em busca da adesão, seja dos leitores, a quem informa ou do poder público, a quem 

chama publicamente à responsabilidade, posiciona-se como ente formador de uma nova 

mentalidade no território do Acre.   
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³ Ensino multisseriado ocorrem em regiões — notadamente as rurais — onde a escassez de professores, alunos 

ou recursos inviabiliza a existência de uma escola moderna típica, com alunos distribuídos por classes conforme 

a idade e atendidos por um ou mais professores específicos. O tipo de ensino proporcionado pelas classes 

multisseriadas, têm sido, ao longo da história considerado distante do ideal, sendo atualmente alvo de várias 

abordagens teóricas e práticas que tentam levantar os problemas deste sistema tanto do ponto de vista do aluno, 

quanto do professor, visando encontrar alternativas ou rotas de melhorias em relação a este formato. 
4
. Grupos Escolares no território brasileiro os grupos escolares foram criados inicialmente no Estado de São 

Paulo em 1893, enquanto uma proposta de reunião de escolas isoladas agrupadas segundo a proximidade entre 

elas. Os grupos escolares foram responsáveis por um novo modelo de organização escolar no início da 

República, a qual reunia as principais características da escola graduada, um modelo utilizado no final do século 

XIX em diversos países da Europa e nos Estados Unidos para possibilitar a implantação da educação popular. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como escopo contribuir com a reflexão acerca da história da educação profissional no Brasil. 

Essas ponderações foram desenvolvidas no programa de doutorado Educação em Ciências e Matemática da Rede 

Amazônica de Educação em Ciências e Matemática – REAMEC, a partir de pesquisa bibliográfico-documental e 

das aulas assistidas, nas quais pudemos dialogar sobre o assunto. A base teórica sobre qual o estudo se assenta 

tem como principais referências Ghiraldelli Júnior (2014), Ponce (2003) e Saviani (1989, 2015). Os resultados 

apontam para uma manipulação autoritária e elitista da educação no Brasil, que consagrou o Ensino Superior aos 

membros das classes dirigentes e o ensino técnico e profissionalizante para os membros da classe trabalhadora. 

Conclui-se que a educação profissional é relevante para a formação humana, no entanto o conceito de trabalho 

deve ser discutido nessas instituições na perspectiva da politecnia, com vistas a contribuir para emancipação do 

educando. Do contrário, ele permanecerá como reprodutor das condições históricas nas quais se encontra 

inserido, sem vislumbre de possibilidades de superação de sua condição social. 

 

Palavras-chave: Educação profissional. História política. Brasil. 

 

ABSTRACT 

This work to contribute to the reflection about the history of professional education in Brazil. These weights 

were developed in the PhD program in Science and Mathematics Education of the Amazonian Network of 

Education in Science and Mathematics - REAMEC, based on bibliographic-documentary research and assisted 

classes, in which we were able to discuss the subject. The theoretical basis on which the study is based has as 

main references Ghiraldelli Júnior (2014), Ponce (2003) and Saviani (1989, 2015). The results point to an 

authoritarian and elitist manipulation of education in Brazil, which consecrated higher education to members of 

the ruling classes and technical and vocational education for members of the working class. It is concluded that 

professional education is relevant to human formation, however the concept of work should be discussed in these 

institutions from the perspective of polytechnic, with a view to contributing to the emancipation of the student. 

Otherwise, it will remain as reproducer of the historical conditions in which it is inserted, without a glimpse of 

possibilities of overcoming its social condition. 

 

Keywords: Professional education. Political history. Brazil. 

 

 

Introdução 

 

A Educação é fenômeno essencialmente histórico. Seu desenvolvimento leva em 

consideração as concepções filosóficas, os entendimentos políticos, as necessidades e as 

condições materiais de cada época.  
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O ensino profissionalizante no Brasil teve por objetivo ofertar o ensino técnico a 

sociedade mais carente da população, onde os filhos seriam preparados para as atividades 

manuais; aqueles que fossem desempenhar uma função intelectual ou instrumental 

seguiriam uma trajetória educacional em escolas de formação acadêmica.  

A oferta da profissionalização das escolas que desenvolviam o ensino 

profissionalizante teve como ponto estratégico a localização, onde se localizavam 

próximas ou nas indústrias. Sendo assim, a criação atendia à necessidade do Estado em 

oferecer alternativas de inserção no mercado de trabalho aos jovens oriundos das 

camadas mais carente da população. Apresentando uma característica eminentemente 

prática, deixando de lado, nas suas propostas curriculares, as teorias que levassem o 

indivíduo a uma reflexão, pois o objetivo era apenas formar o jovem para atuar no 

mercado de trabalho como um profissional qualificado e habilitado a sua função laboral. 

O propósito deste trabalho é apresentar a trajetória histórica da EPCT – Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica no Brasil, tendo como recorte os vários períodos de sua 

história política (Colônia, Império e República). Com esse exercício estima-se compreender 

melhor as forças e interesses que incidiram sobre o processo e avaliar seus impactos sobre a 

educação pública, sobretudo em relação à educação profissional. 

 

Objeto Pesquisado 

 

O objeto pesquisado no presente estudo foi a trajetória têmporo-espacial da educação 

profissional no Brasil, considerando a temporalidade da história política do Brasil e como recorte 

geográfico, sua escala nacional. O objeto foi apreendido de forma não empírica, ou seja, considerando 

a literatura e documentos oficiais sobre o assunto. 

 

Fundamentação teórica 

 

As categorias de análise centrais do estudo foram educação, educação profissional e 

trabalho. Neste sentido, buscamos ancoragem em teóricos da educação que trabalham esses 

temas. 

O trabalho é conceito basilar para se pensar a educação profissional, uma vez que a 

educação profissional é, sobretudo, educação para o trabalho, principalmente nas sociedades 

capitalistas, onde a escola pouco se ocupa da construção da cidadania e tem seu foco na 
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preparação de mão de obra para as várias funções produtivas. Para discutir o sentido e a 

função do trabalho, tomamos por referência Marx (1973), e para nos aproximarmos dessa 

discussão no cenário brasileiro foi de especial relevância o texto de Saviani (1989), que 

apresenta uma proposta pertinente de conciliar o trabalho, o saber fazer, com a reflexão 

filosófica sobre seu sentido – saber pensar, a politecnia. 

As disputas em torno da educação profissional foram analisadas com base Ponce 

(2003), que trata da educação e luta de classes, evidenciando os vários campos de disputa e 

definição dos projetos políticos replicados nas instituições de ensino. 

Nossa aproximação a História da Educação, propriamente dita, foi desenvolvida com 

suporte em Santos (1970), e o caráter segregador e excludente desse modo de educação 

imposto pelo Estado brasileiro contou com a contribuição das reflexões do colega e professor 

Raimundo José dos Santos (2017), docente do Instituto Federal de Rondônia.  

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em perspectiva qualitativa e classifica-se quanto ao gênero, 

como pesquisa teórica, quanto aos procedimentos, como bibliográfico-documental e quanto aos 

objetivos, como pesquisa explicativa. 

As fontes de informação foram livros, artigos, leis e decretos, todos disponíveis na rede 

mundial de computadores (internet). Após download e leitura dos documentos, elaboramos 

fichamentos em editor eletrônico de texto. 

As análises dos documentos consultados foram procedidas com base na análise de conteúdo.  

 

Resultados 

 

Atualmente, a Educação é um direito social assegurado pela Constituição Federal do 

Brasil. Esse direito é expresso no Artigo 6º da Carta Magna e no Artigo 205, segundo o qual 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). 

 

Trata-se, portanto, de um direito público difuso que tem como entes responsáveis as 

instituições Estado e Família. Oportuniza a participação social na promoção e gestão e tem 

como propósitos o pleno desenvolvimento da pessoa humana, sua preparação para o exercício 
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da cidadania e para o trabalho, mediante qualificação profissional. Mas nem sempre foi assim. 

A Constituição de 1988 expressa uma conquista de vários segmentos sociais que, na luta pela 

redemocratização política do país, experimentaram intenso processo de debate e 

argumentação para convencer a assembleia constituinte a grafar um texto expressivo das 

demandas sociais e que assegurasse caráter democrático e participativo nas diversas 

instituições do Estado. Assim, a participação da família e da sociedade na Educação indica a 

luta da época por democratização não só do acesso, mas da também da gestão.  

Outro ponto relevante que destacamos do Artigo 205 da CF refere-se a seus objetivos: 

desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o 

trabalho. São objetivos progressistas que indicam uma concepção educacional moderna e 

atenta à complexidade da vida nos países em desenvolvimento. 

Embora exista um hiato entre a lei e a prática, decorrente de inúmeros problemas 

relativos aos recursos (financeiros e humanos) para o desenvolvimento de uma educação 

emancipadora, considera-se a existência da Lei (BRASIL, 1988) um marco relevante da 

História da Educação no Brasil, pois nos tempos pretéritos a legislação e as concepções 

educacionais apresentaram sérias limitações. 

No período colonial o modelo educacional imposto pela Coroa Portuguesa aos nativos 

do Brasil teve como propósito prepará-los para a realização dos diversos trabalhos de 

interesse dos colonizadores. Desse modo, ensinava-se a agricultura, a pecuária, a topografia, a 

aritmética e a gramática – apenas o suficiente para assegurar a realização dos trabalhos. 

Também se ensinava a religião Católica, essencial para a construção da obediência e da 

conformação à nova ordem. Para ter sucesso na empreitada colonial, era fundamental que os 

colonizados aceitassem a nova fé e nova organização econômica e política. 

A educação desenvolvida no período colonial de nossa história (1500-1822) era 

essencialmente tecnicista. Não havia interesse em promover o pleno desenvolvimento do 

educando, porque a formação de um pensamento crítico poderia deteriorar as bases do 

colonialismo.  

Essa concepção de educação vigente no período colonial tinha como base as 

concepções e interesses burgueses (PONCE, 2003). Para a burguesia, classe social em 

ascensão desde o final da Idade Média, a educação cavalheiresca não lhe trazia vantagens, da 

mesma forma lhe parecia inútil o estudo de teologia e retórica. Interessava-lhe aprender coisas 



 

55 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

práticas: como as coisas existentes funcionam e como se pode produzir com mais eficiência. 

Ponce (2003) cita a observação de um burguês da época – Luís Vives –, comerciante de 

vinhos, que afirma: 

 

O estudante não deve envergonhar-se de entrar em lojas e em fábricas, de fazer 

perguntas aos comerciantes, de conhecer os detalhes das suas tarefas. Antigamente, 

os homens cultos desdenhavam indagar a respeito daquelas coisas que são tão úteis 

conhecer e recordar na vida (PONCE, 2003, p. 113). 

 

A burguesia desenvolveu uma vontade de aprendizagem que se coadunou com seus 

interesses econômicos, expressando-a enquanto filosofia educacional que se será exportada 

para além da Europa. De acordo com Santos (2017), essa mudança de mentalidade teve como 

base a Reforma Protestante de Lutero, que apoiado pela burguesia não só criou uma nova 

religião, mas defendeu essa nova concepção educacional e propôs a oferta do ensino em 

alemão, e não mais em latim. A Reforma Protestante trouxe à tona a discussão sobre a 

necessidade de universalização do ensino, no entanto, essa proposta estava comprometida em 

assegurar as vantagens da burguesia, assim, haveria uma educação primária elementar para 

todos e o ensino médio e superior para os filhos das classes privilegiadas. Os graus mais 

elevados do estudo (o ensino médio e superior) seriam restritos à nobreza e a burguesia, 

capacitando-as para o exercício do controle político e econômico. Para os grupos menos 

favorecidos seria concedida apenas uma educação básica, para mantê-los em posição 

subalterna, como trabalhadores. 

Embora a educação desenvolvida no Brasil colonial tenha sido de base católica, 

elementos da concepção burguesa estiveram presentes, embora com menos nitidez.  

Santos (2017) ensina que as primeiras escolas brasileiras foram fundadas pelos jesuítas 

que chegaram ao Brasil juntamente com Tomé de Souza, o primeiro Governador Geral, em 

1549. Esses padres educadores foram recebidos e orientados pelo Padre Manoel da Nóbrega, 

que organizou a fundação de colégios missionários, cuja proposta era, primeiramente, formar 

cristãos, e secundariamente, formar trabalhadores, embora as duas atividades se vinculassem 

de modo bastante estreito, na prática.  

Os colégios jesuíticos coloniais atendiam não só os indígenas como também os filhos 

dos funcionários portugueses, que necessitavam da educação básica para poder prosseguir nos 

estudos superiores, que eram oferecidos na Europa. Estima-se que a qualidade da educação 
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aqui ofertada era equiparada à ministrada na Europa, embora possivelmente houvesse menos 

recursos aqui do que lá. 

Segundo Ghiraldelli (2014, p. 25): 

 

Manoel da Nóbrega forjou um plano de ensino adaptado ao nosso país, segundo o 

que ele entendia que era a sua missão. [...] continha o ensino de português, a 

doutrina cristã e a ―escola de ler e escrever‖ – isso como patamar básico. Após essa 

fase, o aluno ingressava no estudo da música instrumental e do canto orfeônico. 

Terminada tal fase, o aluno poderia ou finalizar os estudos com o aprendizado 

profissional ligado à agricultura ou seguir mais adiante com aulas de gramática e, 

então, completar sua formação na Europa 

 

Prosseguir os estudos na Europa, em nível superior, era um privilégio dos filhos das 

elites. À população local cabia a formação básica e a formação técnica para o trabalho. A 

situação piorou quando Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, Ministro 

de Portugal expulsou os jesuítas de Portugal e de suas colônias, deixando estas desassistidas 

tanto pelo Estado como pela Igreja.  

Fica posto que no período colonial foram lançadas as bases para a dualidade que 

marca a educação brasileira até hoje: uma para preparar as elites para o exercício de direção e 

uma para preparar os pobres para o trabalho. 

 

A proclamação da Independência, em 7 de setembro de 1822 foi um ato formal, 

jurídico, que não implicou efetivamente na descolonização e na independência 

política e econômica do Brasil. Tratou-se mais de um arranjo entre as elites locais, 

Dom Pedro I e a família real portuguesa do que de ruptura e inauguração de um 

novo tempo. 

 

Na prática as coisas permaneceram tal qual no período colonial: não mudamos nossa 

forma de organização política (permanecemos uma monarquia), não alteramos a base da 

produção: permanecemos com o latifúndio e o trabalho escravo e mantivemos as mesmas 

estruturas de classe.  

A Educação, no entanto, passou a ocupar lugar de destaque nos debates da época, pois 

era considerada elemento essencial para a formação da identidade nacional e seu 

desenvolvimento econômico. Esses debates, todavia, não conseguiram transpor o campo da 

retórica e mais uma vez foi usada para atender a projetos de interesse das elites. Nas palavras 

de Theobaldo Santos (1970, p. 416): 

Proclamada a independência e fundado o Império do Brasil, em 1822, a educação 

nacional torna-se um dos temas centrais da Constituinte. [...] Nas discussões que surgem e nos 
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projetos que se apresentam, verifica-se que a educação é compreendida como instrumento de 

formação da personalidade e de desenvolvimento da nação. Mas o problema não sai do plano 

das divagações teóricas para o das realizações práticas e o interesse dominante ainda é o 

ensino superior.  

A educação era ofertada apenas em espaços urbanos, adquiridos ou alugados pelos 

familiares dos estudantes de posses. A população rural, que era a maioria da sociedade na 

época permanecia analfabeta e sem nenhum vislumbre de possibilidade de acesso à educação 

escolar, quem dirá a universitária. 

A preocupação do Estado brasileiro na época era com o Ensino Superior, por constituir 

a base para as funções de liderança política e por esse o nível demandado pelas elites. Atender 

a essa demanda era uma forma de manter boas relações com os grupos políticos que 

ocupavam o poder no Brasil. Desse modo, não houve interesse do Estado brasileiro, nem no 

Primeiro Reinado nem no Segundo Reinado de centralizar a oferta e o controle sobre a 

educação pública. Interessava-lhe tão somente a Educação Superior, a educação das elites. 

Pelo ato adicional de 1834 o ensino público foi oficialmente descentralizado, cabendo à Coroa 

regulamentar, promover e prover recursos para o Ensino Superior no Brasil, e às províncias 

promover, regulamentar e manter as escolas de nível elementar e secundário. 

Fica evidente a omissão do Estado brasileiro com a educação básica e a transferência 

de responsabilidade para as províncias, que na maioria das vezes não tinha condições de 

manter os estabelecimentos de ensino.  

No Segundo Reinado, em função de pressões das elites para a oferta de educação de 

nível secundário foi criado o Colégio D. Pedro II, em 1837, dirigido diretamente pelo gabinete 

imperial. Seu acesso, contudo, era limitado às elites e aos favorecidos de Dom Pedro II. Em 

razão desse público específico, o ensino ofertado não era profissionalizante, mas 

propedêutico, com fins de preparação do alunado para os exames de ingresso na universidade. 

O Colégio Dom Pedro foi uma exceção na política de educação secundária do período. 

As escolas de nível primário e secundário permaneceram a cargo das províncias e o foco era a 

qualificação técnica e profissionalizante, ao invés de um ensino propedêutico ou misto, que 

integrasse as duas perspectivas.  

Com a instituição da República, em 15 de novembro 1899 o jogo de interesses 

progressivamente começou a se alterar. Ao lado dos tradicionais interesses da elite agrário-
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exportadora vimos surgir uma burguesia urbana interessada na industrialização e 

diversificação econômica. 

Desde o período colonial o Brasil vivia limitado em sua capacidade produtiva, ora em 

função do Pacto colonial, ora em função das limitações impostas pelo modelo educacional, 

em que a educação para o trabalho não correspondia a uma educação científica. Preparava-se 

para trabalhos pouco especializados, mas não para o trabalho inventivo e industrial. Contudo, 

a eclosão da Primeira Guerra Mundial levou a interrupção do fornecimento de diversos 

produtos que o Brasil importava, forçando-o a desenvolver a industrialização para substituir 

essas importações. 

O problema da mão de obra para a indústria nacional encontrou como alternativa o 

incentivo à migração internacional de trabalhadores europeus, que necessitados de emprego 

aceitaram vir para o Brasil. Esse movimento migratório já vinha ocorrendo desde o final do 

XIX, quando Vergueiro iniciou a modernização de sua fazenda, introduzindo o trabalho 

assalariado em substituição ao escravismo. Vergueiro foi o primeiro fazendeiro paulista a 

trazer imigrantes italianos e alemães para trabalhar em suas propriedades. Com o declínio do 

café alguns fazendeiros investiram capitais na indústria, possibilitando o desenvolvimento 

dessa nova atividade. 

O operariado brasileiro se formou, portanto, utilizando mão de obra desses imigrantes, 

que para cá trouxeram suas experiências de luta, de organização sindical e educacional, 

chegando a constituir espaços formais de ensino (Escolas Operárias), no qual se mesclavam 

debates políticos e sobre a luta de classes. 

A industrialização demanda trabalhadores qualificados profissionalmente para o 

exercício do trabalho. Espera-se que esses trabalhadores tenham o conhecimento parcelar das 

funções que importam para cada atividade produtiva – não há a intenção de que ele saiba 

muito, de que possua conhecimentos aprofundados e críticos, mas que saiba o suficiente para 

exercer sua função no processo produtivo. A educação que o Estado Brasileiro oferecerá à 

sociedade será com essa configuração. 

Em atendimento à crescente demanda por mão de obra em 12 de junho de 1918 foi 

publicado o decreto 13.064 (BRASIL, 1918), que aprovou o regulamento das Escolas de 

Aprendizes Artífices. Estas tinham o seguinte propósito: 
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Art. 2º Nas escolas de aprendizes artífices procurar-se-á formar operários e 

contramestres, ministrando-se o ensino prático e os conhecimentos técnicos 

necessários aos menores que pretendem aprender um ofício, havendo para isso as 

oficinas de trabalho manual ou mecânico que forem mais convenientes aos Estados 

em que funcionarem as escolas, consultadas, quanto possível, as especialidades das 

indústrias locais. 

 

O decreto em comento tornou o curso primário obrigatório a todos os que não 

possuíssem certificado daquele nível e facultou a matrícula dos que possuíam certificado na 

classe/série imediatamente subsequente. 

Como a demanda de trabalhadores para a indústria era crescente e os cursos ofertados 

pelo Estado nem sempre atendiam aos interesses dos contratantes forjou-se uma acordo entre 

Estado e Confederação Nacional das Indústrias (CNI) para o fortalecimento do ensino 

industrial e comercial de modo a atender melhor a seus objetivos.  

Conforme explicam Oliveira et. al (2017), a Reforma Capanema, mediante Leis 

Orgânicas do Ensino estruturou e reformou o ensino industrial, o ensino comercial e criou o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI, promovendo mudanças também no 

ensino secundário, por meio do Decreto-Lei n. 4.244, de 9 de abril de 1942, que organizou o 

ensino secundário em dois ciclos: o ginasial, com quatro anos, e o colegial, com três anos, 

compreendendo dois cursos paralelos: o curso clássico e o curso científico, o Decreto-lei n. 

6.141, de 28 de dezembro de 1943 que tratou da reforma do ensino comercial, o Decreto-lei n. 

8.529, de 02 de janeiro de 1946 que organizou o ensino primário em nível nacional, 

contemplando o ensino primário fundamental e o supletivo, o Decreto-Lei 8.530, de 02 de 

janeiro de 1946: organizou o ensino normal, para formação de professores para regência no 

nível primário e habilitação para gestão escolar, o Decreto-lei n. 8.621 e 8.622, de 10 de 

janeiro de 1946, que criou o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio – SENAC, e o 

Decreto-lei n. 9.613 de 20 de agosto de 1946, que organizou o ensino agrícola no país. 

A Era Vargas foi m período fértil não só em regulamentações do ensino, como 

também em debates em torno da questão educacional, e envolveu segmentos variados da 

sociedade: liberais, conservadores, militares, socialistas e anarquistas, constituindo polos 

opostos de interpretação do problema. Raimundo Santos (2017, p. 29) explica que, 

 

Na esperança de realizar a democratização e a transformação da sociedade por meio 

da escola, os liberais democráticos reagiram ao individualismo e ao academicismo 

da educação tradicional, na proposta de criar uma escola única, obrigatória e 

gratuita. Eram os chamados escolanovistas, liderados por Anísio Teixeira, entre 

outros, que lançaram, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Sua 
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inspiração veio do movimento chamado Escola Nova, nascido na Europa em fins do 

século XIX e que criticava a educação tradicional e defendia a educação ativista por 

meio da renovação da pesquisa pedagógica e a busca dos fundamentos científicos e 

filosóficos de práticas educativas mais eficazes, que tinha como lema ―aprender 

fazendo‖. 

 

As propostas dos Pioneiros da Educação Nova eram modernas demais para um Estado 

ditatorial e populista como o Brasil na época (Ditadura do Estado Novo). Ao passo em que se 

incentiva a educação técnica e profissionalizante se reprime severamente as propostas 

educacionais autônomas, desenvolvidas por operários e educadores de inspiração socialista e 

anarquista, imediatamente taxados de subversivos. Ficava clara a intenção do Estado de criar 

um sistema nacional de ensino e ter controle sobre ele. Assim, no período republicano da 

história brasileira o Estado apresenta-se como regulador do ensino público desde o nível 

básico. Essa política educacional repete, contudo, a dualidade que vinha desde o período 

colonial. Mais uma vez é negada aos estudantes pobres a oportunidade de alcançar os níveis 

mais elevados da educação, da ciência e das artes, limitando-os às funções executivas 

subalternas.  

Do início da república até o final da Era Vargas (1945) a educação técnica é 

incentivada como meio de formar mão de obra para o esforço produtivo do país, e nos anos 

posteriores à Era Vargas somos tomados pelas disputas ideológicas da Guerra Fria, em que 

Estados Unidos e União Soviética disputam áreas de influência para ampliar sua dominação 

geopolítica e econômica. Os governos brasileiros do período fizeram adesão pelo modelo 

capitalista de desenvolvimento e desde então temos sofrido a influência de interesses e 

concepções dessa ordem.  

O professor Raimundo Santos (2017, p. 25) explica que  

 

[...] a Ditadura Militar iniciada no Brasil em 31 de março de 1964, impôs o 

atrelamento da política brasileira aos ditames ―desenhados‖ pelos Estados Unidos. 

Como era interessante para os países desenvolvidos, liderados pelos EUA, o controle 

e a subjugação dos países subdesenvolvidos ao seu talante, na tentativa de evitar a 

inclinação das sociedades ―atrasadas‖ em direção à esfera de dominação da União 

Soviética, vários acordos foram firmados, inclusive na Educação, com a finalidade – 

duvidosa – de promover o desenvolvimento econômico das sociedades periféricas. 

Na realidade, o que pretendiam essas potências era a ampliação da capacidade 

produtiva dos países subdesenvolvidos, pelo treinamento de uma mão de obra a 

baixo custo.  

 

Mais uma vez a educação centrada no ensino técnico-profissionalizante foi 

incentivada, mas dessa vez a educação superior também recebeu atenção especial, no sentido 
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de se assegurar também naquele nível de ensino a formação de mão de obra qualificada: era o 

momento da ênfase nas engenharias. Para tanto foram sancionadas as leis 5.540/68 e a 

5.692/71. A primeira com o propósito de reformular o ensino superior e a segunda o ensino de 

1º e 2º graus. Essas reformas foram ditadas pela USAID - United States Agency for 

International Developement, em consultoria contratada pelo MEC – Ministério da Educação 

do Brasil. 

Percebe-se, portanto, na trajetória da Educação desenvolvida no Brasil uma contínua 

vinculação aos interesses do capital, seja o mercantilista, seja o industrial e concorrencial e a 

interdição sistemática das propostas educacionais que poderiam atender aos interesses 

efetivos de sua população. Do modo com tem sido implementada, a educação pouco pode 

contribuir para um desenvolvimento autônomo, sendo, portanto, um elemento de manutenção 

da ordem estabelecida, quando deveria ser instrumento de emancipação humana e social. 

Um lampejo de esperança iluminou a sociedade brasileira e os educadores 

comprometidos com a libertação social quando foi publicada, em 2008 a Lei de criação dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008). O diferencial dos IFs 

em relação às experiências anteriores é poder integrar o Ensino Médio ao Técnico, 

trabalhando de modo conjunto os conteúdos propedêuticos e os técnicos, considerando os 

princípios da politecnia (SAVIANI, 1989). Também lhe é a facultada a oferta de cursos 

concomitantes e superiores, incluindo engenharias, bacharelados e licenciaturas. 

Os investimentos públicos realizados em infraestrutura, o volume de recursos 

investido e o perfil de seus profissionais (boa parte mestre e doutores) contribuiu para alterar 

o imaginário social que via a educação profissional como atividade destinada aos pobres. Pela 

primeira vez os filhos dos ricos deixaram as escolas particulares para cursar Ensino Médio 

Integrado ao Técnico nos Institutos Federais. Parecia ser um caminho de revalorização e 

revitalização da escola pública e de uma concepção renovada de educação profissional, 

fundada nas bases da ciência e da tecnologia, no entanto, as recentes alterações na política 

brasileira têm evidenciado um sistema político comprometido com o neoliberalismo. O que 

vemos hoje são reduções nos investimentos, precarização das condições de trabalho e de 

formação continuada, retração do Estado e dos direitos social. O que sobrará de tudo isso não 

sabemos dizer, só sabemos que, infelizmente, o caminho que trilhamos hoje é de retrocesso e 

subserviência a interesses exógenos, como foi em outros períodos de nossa História. 
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Considerações finais 

 

Ao longo da história educacional do Brasil a educação profissional foi utilizada como 

instrumento para reprodução da violência de classe.  

A educação profissional foi incentivada e ofertada pelo Estado como única 

possibilidade de educação formal à classe trabalhadora, e o ensino superior foi 

tradicionalmente reservado aos membros da elite. O saldo dessa equação foi uma concepção 

equivocada do valor do trabalho e da relação social com o trabalho por parte das elites, e uma 

formação limitada aos aspectos técnicos, para os sujeitos sociais menos favorecidos, que 

tiveram acesso a ela.  

Em toda a sua história política o Estado brasileiro tem falhado em promover educação 

profissional de qualidade, capaz de fomentar tanto as habilidades, como as competências e 

atitudes necessárias para cada estudante atuar na vida profissional e na vida cotidiana, que 

implica em embasamento ético e compreensão política da realidade. Com isso, se mantêm a 

estrutura de classe que persiste desde os tempos coloniais. A explicação para esse fenômeno 

encontra base em argumentos como o fato de que, no Brasil, as mudanças de regimes políticos 

(de Colônia a Reino Unido, de Reino Único a Império, de Monarquia a República) não 

implicaram em ruptura com a ordem anterior, ou seja, foram mudanças meramente formais, 

pois conduzidas sempre pelos grupos sociais integrantes da elite econômica do país. As 

mudanças nas configurações políticas não corresponderam a transformações na base 

econômica e na estrutura social. Permanecemos, assim, sob o signo da dualidade e da inclusão 

excludente e oportunista. 
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RESUMO 

Esse artigo objetiva verificar se os critérios adotados na escolha do local para o descarte de resíduos sólidos da 

cidade de Porto Velho, RO, contemplam elementos que constituem o que se denomina de sustentabilidade. 

Inicialmente, constrói o cenário da relação homem-natureza na formação sociocultural da Amazônia. Na 

sequência, analisa documentos que evidenciaram ser o projeto de instalação do C.T.R. – Centro de Tratamento 

de Resíduos da cidade de Porto Velho, RO, ambiental e socialmente insustentável.  (O resumo deverá conter no 

máximo 250 palavras; espaçamento entrelinhas simples). 

 

Palavras-chave: Amazônia. Sustentabilidade. Resíduos Sólidos.   

 

ABSTRACT 

This article aims to verify if the criteria adopted in the choice of the site for the solid waste disposal of the city of 

Porto Velho, RO, include elements that constitute what is called sustainability. Initially, it constructs the scenario 

of the man-nature relationship in the sociocultural formation of the Amazon. In the sequence, it analyzes 

documents that evidenced to be the project of installation of C.T.R. - Waste Treatment Center of the city of Porto 

Velho, RO, environmentally and socially unsustainable. 

 

Keywords: Amazon. Sustainability. Solid Waste. 

 

 

Introdução 

 

O presente trabalho teve início, de um lado, quando a Prefeitura de Porto Velho 

selecionou a área em frente à Vila Princesa (KM 10, da BR 364) para a instalação do Aterro 

Sanitário da cidade e, de outro, das leituras que tratam da temática da sustentabilidade (LEFF, 

2009; SACHS, 2008; BECKER, 2009,2013). 

Assim, esse artigo tem por objetivo verificar se os critérios adotados na escolha do 

local para o descarte de resíduos sólidos da cidade de Porto Velho contemplam elementos que 



 

65 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

constituem o que se denomina de sustentabilidade. Nesse sentido, a escolha pauta-se na 

preservação dos recursos naturais do local e respeita a legislação ambiental? Além disso, em 

que medida a comunidade do entorno (área de influência direta) foi levada em consideração 

no processo de escolha do local?  

Para tanto, inicialmente, construir-se-á o cenário da relação homem-natureza na 

formação sociocultural da Amazônia. Na sequência, far-se-á uma análise documental (Estudo 

de impacto ambiental (EIA), Relatório de impacto ambiental (RIMA), ações e decisões 

judiciais, pareceres técnicos, laudos) para verificar em que medida a escolha atende aos 

critérios da sustentabilidade social e ambiental.  

 

A relação homem-natureza na formação sociocultural da Amazônia 

 

Desde a chegada dos primeiros conquistadores europeus na Amazônia está em curso 

um processo de espoliação dos recursos naturais desta Região, via sobre-exploração do 

trabalho. Isto tem representado o comprometimento de uma organização social e produtiva 

adaptadas às condições topológicas e edafológicas do território (LEFF, 2009, p.30). Esta 

relação vem degradando o ordenamento ecológico e minando as condições de 

sustentabilidade. 

 

De uma ―cooperação competidora‖ em direção a uma ―relação dominadora‖ da 

natureza.   

 

Os projetos de desenvolvimento da região amazônica, grosso modo, podem ser 

enquadrados em três períodos, cada um deles com características distintas, mas que tem em 

comum o fato de possibilitarem a transição gradual de uma ―cooperação competidora‖ entre 

as espécies humana, vegetal e animal (TOCANTINS, 1982, p.22,65), para o estabelecimento 

de um modelo de ―desenvolvimento‖ gerador de degradação ambiental, bem como uma 

desigual distribuição social dos custos ecológicos e marginalização social.   

No primeiro, datado de 1616 (construção do Forte do Presépio) até meados do século 

XIX (declínio do extrativismo das drogas do sertão), ocorre a expulsão dos invasores 

franceses, holandeses e ingleses por parte da Coroa portuguesa (MACIEL, 2012, p.2). Além 
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da construção de fortificações para garantir seus domínios, os portugueses, por meio dos 

―descimentos‖ e ―aldeamentos‖, submeteram os indígenas ―à mó civilizadora do trabalho 

extrativista‖ (RIBEIRO, 1995, p.310); o que resultou na destruição de toda uma cultura social 

e ambientalmente adaptada às condições da região.  

Num segundo momento, de meados do século XIX até a década de 1920, é acrescido à 

―moenda‖ instalada pelo capitalismo industrial na Amazônia, ―cerca de meio milhão de 

nordestinos‖ (RIBEIRO, 1995, p.323). Estes se deslocam para a região a fim de trabalharem 

nos seringais. Seu sangue e cultura misturam-se ao dos nativos, acrescentando, assim, mais 

um ingrediente a cultura cabocla, favorecendo ―a criação de uma estrutura social diferenciada 

da indígena‖ (MACIEL, 2012, p.5).  

Ocorreu neste segundo momento um significativo desenvolvimento econômico da 

região e um elevando grau de urbanização, principalmente das cidades de Manaus e Belém, 

contudo, sem propiciar uma melhora nas condições de vida da maioria das populações 

citadinas e das que trabalhavam nos seringais. Além disso, a golpe da machadinha, os 

seringueiros comprometeram a capacidade lactífera da hevea brasiliensis (LIMA ARAÚJO, 

1975, p.73, 74). Este período encerra-se com o advento da produção de borracha na Ásia que 

colapsou o mercado brasileiro, fazendo com que Amazônia recuasse ao mais retrógrado 

extrativismo (MACIEL, 2012, p.7).   

O terceiro momento consiste na urbanização da cultura cabocla. O mesmo divide-se 

em duas fases: uma que vai dos anos 1920 ao final da década de 1960, e desta aos dias atuais, 

ambas caracterizadas por intenso êxodo rural (MACIEL, 2012, p.9).  

Na primeira fase ocorre a consolidação do modo caboclo de viver nas cidades 

(arquitetura urbanística, culinária, relações sociais, festejos e expressões folclóricas próprias). 

Na segunda, o grande capital se instala na Amazônia via políticas de integração nacional do 

governo brasileiro. Estas convertem a burguesia em proprietária da terra, fragmentam o poder 

das oligarquias regionais, submetem pequenos e médios produtores, alteram as relações de 

trabalho e poder e convertem as massas camponesas e indígenas em populações supérfluas, 

descartáveis (MACIEL, 2012, p.11).  

Atualmente, exacerbam-se cada vez mais as questões socioambientais na Amazônia 

brasileira. Se no passado alguns projetos de desenvolvimento foram inviabilizados pelas 

condições específicas da região, entre eles o de implantação da indústria açucareira nos 
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moldes nordestinos (TOCANTINS, 1982, p.27-43) e a Fordlândia que intencionava o cultivo 

racional de seringueiras na região para extração do látex (COLACIOS, 2011), hoje, contudo, 

o desenvolvimento tecnológico tem possibilitado um rápido avanço dos empreendimentos 

capitalistas na região.  

Munidos de motosserras, tratores, caminhões, implementos agrícolas, enfim, de todo 

um aparato científico e tecnológico, os atuais projetos de colonização avançam a passos 

céleres sobre a antes inexpugnável floresta (LIMA, 1975, p.80,81), bem como sobre cerrados 

e savanas, deixando para trás cinzas que misturam gente, fauna, flora, enfim, uma 

biodiversidade fabulosa e culturas ancestrais.  

O estado de Rondônia é exemplo paradigmático deste rápido avanço do 

empreendimento capitalista na Amazônia. Se em 1970 era um Território completamente 

extrativista com matas exuberantes, hoje, ―no lugar dos seringais, há pastos e lavouras‖ 

(MACIEL, 2012, p.18).  

Corroboram com esta afirmação os dados estatísticos. Só para exemplificar: em 2012 a 

pecuária bovina em Rondônia já contabilizava 12,2 milhões de cabeças, tendo exportado 

208,2 mil toneladas, totalizando R$ 2,5 bilhões. A recém-chegada soja, em 2014, já era 

cultivada em 26 dos 52 municípios de Rondônia, ocupando uma área de aproximadamente 

240 mil hectares (de matas derrubadas), sendo o Estado com maior expansão percentual de 

área de soja no país. (PDES- RONDÔNIA, 2015, p.62-67). 

As implicações socioambientais deste célere avanço da fronteira agrícola e da pecuária 

pelos estados da Amazônia são visíveis. Ressaltamos duas. A primeira tem a ver com a 

exacerbação da violência no campo por causa da grilagem de terras que até pouco tempo eram 

ocupadas pelas populações tradicionais. Os noticiários de chacinas e assassinatos no campo 

denunciam o caráter violento da apropriação na maior parte da região (LOUREIRO, Violeta 

R.; PINTO, Loureiro J.N., 2005).  Como consequência, cada vez mais pessoas migram para as 

cidades, potencializando os já graves problemas sociais, entre eles o do saneamento básico 

que nos interessa aqui particularmente.  

A segunda implicação tem a ver com os graves danos ambientais gerados por 

monoculturas como a da soja que, segundo estudos, são ambientalmente impróprias devido às 

características peculiares da região amazônica. (BENCHIMOL, 2009, p.22; LEFF, 2009, 

p.65,78).  
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Portanto, se nos dois períodos iniciais da formação sociocultural da Amazônia, 

predominaram problemas de ordem social decorrentes da brutal exploração econômica 

imposta principalmente a indígenas, caboclos e seringueiros, dos anos 1960 em diante, 

assomam-se questões ambientais, entre as quais a do saneamento básico, que tem se mostrado 

de difícil solução. 

As formas usuais de descarte de resíduos sólidos em cidades da Amazônia brasileira 

(Manaus, Belém e Porto Velho) 

 

A forma de descarte de resíduos sólidos urbanos não é questão de somenos 

importância, uma vez que o ―gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos urbanos gera 

[...] impactos importantes, tanto ambientais quanto na saúde da população‖ (GOUVEIA, 

2012, p.1504), contribuindo significativamente para a insustentabilidade socioambiental.  

No Brasil, a questão do descarte é grave. Segundo dados do Sistema Nacional de 

Informações Sobre Saneamento (SNIS), em 2013, 62,8% dos municípios brasileiros ainda 

realizavam o descarte de resíduos sólidos em lixões ou vazadouros (PLANSAB 2014), apesar 

da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ter 

determinado a extinção completa dos lixões até agosto de 2014.   

As cidades da região amazônica não se encontram em situação melhor, uma vez que, 

em 2013, 91,1% dos municípios ainda descartavam resíduos sólidos urbanos em lixões ou 

vazadouros (PLANSAB 2014). E são enormes os desafios para que se efetive um descarte 

ambientalmente correto uma vez que existem fatores regionais complicadores.  

Um deles tem a ver com o crescimento populacional da Região Norte. Dados do IBGE 

informam que a taxa média geométrica de crescimento anual no período de 1991/2010 foi de 

2,09% (a maior do Brasil). Isso representou um acréscimo de 2.963.750 pessoas, das quais 

73,53% residem na zona urbana. Por causa deste intenso processo de urbanização, a região 

passou a ser denominada de floresta urbanizada (BECKER, 2013, p. 34).  

O problema não está no crescimento populacional em si, mas na forma desordenada da 

ocupação de boa parte das cidades da Região Norte por este contingente humano. Esta 

ocupação gerou desflorestamento e poluição, principalmente das águas, pelo fato de serem 

construídas moradias irregulares à beira de igarapés, lagos e demais cursos d‘água que viram 

lixões naturais a céu aberto (VASCONCELOS, 2013, p. 2).  
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Um segundo fator que dificulta o descarte de resíduos sólidos nas cidades da região 

amazônica está relacionado com características topográficas e climáticas. A maioria das 

cidades cresceu ao longo dos rios e de locais nos quais abundam lagos, igarapés, furos, 

paranás, várzeas e igapós que representam verdadeiros obstáculos para o deslocamento de 

caminhões de coleta de lixo.  

Além disso, a Região alterna períodos de estiagem com chuvas intensas que alagam 

partes das cidades. Isto dificulta a coleta de lixo no período chuvoso, o que contribui 

diretamente para o descarte inadequado por parte da população, que se livra do lixo jogando-o 

em locais inadequados como rios e igarapés (DONATO; PINHEIRO, 2010), perpetuando a 

cultura de ―jogar no mato‖ coisas que não tem mais valor.  

Procedendo a breve pesquisa quanto à forma de descarte de resíduos sólidos nas três 

capitais acima mencionadas, Manaus, com população estimada em 2.094.391 de habitantes, 

até 2006, depositava seus resíduos em lixão a céu aberto, vindo a construir posteriormente 

aterro controlado no Km 18 da rodovia AM 010 (Manaus- Itacoatiara).  

Atualmente, está em construção um aterro sanitário no quilômetro 13 da rodovia BR-

174 (Manaus – Boa Vista), mas que teve suas obras suspensas em 2015 por recomendação do 

MPF/AM. Foi constatada ausência de informações técnicas importantes para implantação de 

um aterro sanitário em conformidade com a legislação ambiental, bem como falhas nos 

diagnósticos de fauna e flora e realização de desmatamento que ultrapassou os limites do 

imóvel licenciado, atingindo vários cursos d'águas. (MPF/AM, 2016). A obra foi embargada e 

até o momento está inconclusa.   

Belém do Pará, com população estimada em 2016 de 1.446.042, durante 27 anos, 

utilizou o lixão do Aurá existente dentro do bairro. O lixão poluiu o rio de mesmo nome e 

representava séria ameaça para os principais mananciais de água da capital: os lagos Bolonha 

e Água Preta (MARITUBA EM FOCO, 2015). Mas, finalmente, em 26 de junho de 2015 foi 

inaugurado o aterro sanitário de Marituba, município da Região Metropolitana de Belém, 

dentro das normas da legislação brasileira (REVISTA NOSSA ECONOMIA, 2016).  

Porto Velho, com população estimada em 511.219 habitantes, ainda faz uso do ―lixão 

da Vila Princesa‖ para o descarte de resíduos sólidos. Como abordaremos detalhadamente o 

caso de Porto Velho no item seguinte, apenas registramos de passagem que o descarte no 

referido lixão é social e ambientalmente insustentável. Em noticiário de 2015 lê-se: ―69 
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jovens com idade entre 14 e 24 anos que vivem na comunidade [...] trabalham no lixão ou em 

atividades informais‖ (NEWSRONDÔNIA, 2015). E uma dissertação de mestrado 

diagnosticou que ―a gestão de resíduos sólidos urbanos na cidade de Porto Velho pode ser 

considerada como insustentável ambientalmente‖ (UGALDE, 2010, p.85). 

Pelo acima exposto, verifica-se que a maioria dos municípios brasileiros, pressionados 

pelas exigências da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, avança com dificuldades na busca de 

solução social e ambientalmente sustentável para o descarte de resíduos sólidos, via instalação 

de aterros sanitários. Assim, milhares de toneladas continuam sendo descartadas de forma 

inadequada em lixões que são revirados por catadores sem as mínimas condições de higiene e 

segurança.  

A seguir, focamos a atenção nos desafios peculiares do projeto de instalação do C.T.R. 

– Centro de Tratamento de Resíduos da cidade de Porto Velho, RO.  

 

Análise da escolha da área para futura instalação do aterro sanitário da cidade de Porto 

Velho na perspectiva do conceito de sustentabilidade 

 

A Prefeitura Municipal de Porto Velho até se antecipou na busca de uma solução para 

o descarte de resíduos sólidos, pois já em meados de 1999 (antes mesmo da Lei 12.305/2010) 

havia requerido ao Serviço Geológico do Brasil (CPRM) para que realizasse um estudo 

objetivando apontar alternativas locacionais viáveis para a instalação de um aterro sanitário.  

Mas foi somente em 22.07.2011 que deu entrada, junto a Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental - SEDAM/RO, de pedido de licença prévia, inclusive apontando 

o local para construção do aterro sanitário, isto é, em área situada às margens da rodovia BR 

364, sentido oposto ao atual Lixão da Vila Princesa, no Km 10, sentido Acre.  

Com o deferimento por parte da SEDAM/RO, iniciou-se um embate entre a Prefeitura 

Municipal e o autodenominado Movimento Socioambiental ―Salve o Rio Mato Grosso‖ 

(daqui em diante denominado apenas Movimento). Este é formado por pessoas que possuem 

chácaras e empreendimentos comerciais nos arredores do local escolhido para o aterro, bem 

como por professores e alunos da Universidade Federal de Rondônia e simpatizantes da causa 

ambiental.  
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O Movimento posicionou-se de forma contrária a instalação no referido local e 

começou a realizar reuniões periódicas para traçar estratégias para impedir a instalação. Em 

01.07.2013, um grupo de participantes do Movimento ingressou com Ação Popular, com 

pedido de liminar, junto à 2º Vara da Fazenda Pública de Rondônia, objetivando ―obstar 

iminente e irreversível dano patrimonial aos bens do erário municipal e, sobretudo, aos bens e 

direitos da coletividade relacionados ao meio ambiente equilibrado e sadio‖ (AÇÃO 

POPULAR, p.3). 

O que segue procura verificar se os critérios que fundamentaram a escolha do local se 

pautaram no princípio da sustentabilidade, ou, ao contrário, se coadunam com o discurso 

neoliberal ambiental que procura ecologizar a economia, sem, contudo, internalizar as 

condições ecológicas e sociais de sustentabilidade, equidade, justiça e democracia e nem 

eliminar as contradições existentes entre crescimento econômico e preservação da natureza. 

(LEFF, 2015, p.18,26).  

Cabe observar que o conceito de sustentabilidade é complexo e possui diferentes 

abordagens. Para fins deste artigo, compreendemos por sustentabilidade ―as ações que 

procuram garantir o futuro de um lugar, com qualidade de vida, respeito às pessoas e sua 

cultura, conservação do meio ambiente, manutenção da biodiversidade (e) adequação ao 

território‖ (MENDES, 2009, p.51). 

 

Quanto aos cuidados com a preservação dos recursos naturais e observância da 

legislação ambiental (sustentabilidade ambiental) 

 

De pronto ressalte-se que o próprio Estudo de Impacto Ambiental (EIA), realizado 

para determinar o melhor local para a instalação do aterro, menciona que a Área A – BR 364 

(Vila Princesa), a que acabou sendo escolhida pela Prefeitura, é atravessada por um curso de 

água. Razão porque o EIA adverte que se trata de uma APP protegida pela Lei Federal nº 

4.771/65 (alterada pela Lei Federal nº 7.803/89) (EIA, p. 25).  

Ainda no mesmo estudo, na parte que trata do meio físico, mais precisamente da 

alteração de curso d‘água e nascentes, os técnicos responsáveis alertam quanto a alterações 

em cursos d‘água e nascentes. Afirmam que ―no caso da BR 364, este impacto será de mais 
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alta magnitude, uma vez que a AID é cortada por um curso hídrico que nasce ali dentro‖ 

(EIA, p.157, grifo meu). 

Para justificarem o não descarte imediato de uma APP para a instalação de aterro, os 

técnicos do EIA foram buscar respaldo na RESOLUÇÃO CONAMA nº 369 de 2006 que 

dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto 

ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente -APP.  

O problema é que não atentaram ou intencionalmente omitiram um dos artigos 

Resolução: ―Art. 3o A intervenção ou supressão de vegetação em APP somente poderá ser 

autorizada quando o requerente, entre outras exigências, comprovar: I - a inexistência de 

alternativa técnica e locacional às obras, planos, atividades ou projetos propostos‖ 

(RESOLUÇÃO CONAMA nº 369 de 2006, grifo meu). 

Não há como comprovar esta inexistência, uma vez que fica explicito no próprio EIA 

a existência de uma alternativa locacional para a implantação do CTR de Porto Velho. Trata-

se da Área C – Linha do Garça, assim descrita:  

Em relação à ocupação de corpos hídricos, que configura aspecto negativo à 

implantação do CTR uma vez que configuram Áreas de Preservação Permanente e demandam 

afastamentos mínimos de 200 m conforme a NBR 13.896/97, a Área C - Linha do Garça 

destaca-se por apresentar distância suficiente para o atendimento desta norma, enquanto nas 

outras duas áreas esta condição não é possível (EIA, p.177, grifo meu).   

Esta foi uma das razões que motivou integrantes do Movimento Socioambiental 

―Salve o Rio Mato Grosso‖ a entrarem com a Ação Popular na justiça para barrar a 

construção do aterro naquela área. Foi também o que motivou o parecer técnico 

01/2011/COREM, que não aprovou o uso de técnica de envelopamento de manancial prevista 

no EIA, por descumprir a legislação ambiental que prevê a distância de 200m justamente para 

proteger e não haver intervenção direta nos recursos hídricos. 

 

Quanto ao respeito e consideração pelos moradores residentes na área de influência 

direta (sustentabilidade social) 
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Tanto o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), quanto o Relatório de Impacto 

Ambiental (RIMA), apresentam dados sobre a organização territorial e benfeitorias na área de 

influência direta (AID).  Mencionam, entre outros, a existência da Associação Pioneiros 

Futebol Clube (362m), Balneário Coqueiral (353m), Posto de Saúde (161m), EMEF João 

Afro Vieira (235m), Cooperativa de Reciclagem Catanorte (484m), Universidade de 

Rondônia (1080m), Núcleo Habitacional Vila Princesa (40m) (EIA, p. 138).  

A norma NBR 13.896/1997, ao estabelecer critérios para implantação e operação de 

aterro sanitário, determina que núcleos populacionais devem estar a mais de 500 metros da 

área do aterro. A Vila Princesa está localizada a apenas 40 metros. Para justificar a escolha de 

local tão próximo, os técnicos argumentam que: 

 

A grande maioria das pessoas dessa comunidade está vinculada diretamente às 

atividades comerciais que o lixão proporciona através da compra de materiais 

reciclados que são coletados por catadores, alguns vinculados a uma cooperativa de 

reciclagem chamada CATANORTE. A mão de obra necessária ao funcionamento do 

aterro no processo de classificação dos materiais, será suprida pelos agentes que já 

se encontram envolvidos no processo de exploração de resíduos sólidos do antigo 

lixão. Devido a esse contexto, os habitantes dessa comunidade não serão realocados, 

porém, como medida mitigadora é proposto que a empresa responsável pela 

construção do empreendimento realize e proporcione melhorias na infraestrutura 

local (EIA, p. 164, grifo meu). 

 

Certamente é nobre a intenção de envolver os moradores da Vila Princesa no processo 

de reciclagem e no funcionamento do aterro, bem como a promessa de melhorias na 

infraestrutura da Vila Princesa. Contudo, isso não elimina os possíveis riscos a saúde desta 

população em virtude da distância pífia em relação ao aterro (40m).  

Estudo realizado na cidade de São Paulo com objetivo de avaliar a associação entre 

residências próximas a aterros de resíduos sólidos e a ocorrência de câncer e malformações 

congênitas nas populações vizinhas, não encontrou aumento no risco de câncer ou de 

malformações congênitas, contudo os autores do estudo lembram que ―viver próximo aos 

aterros de resíduos sólidos significa estar exposto aos produtos tóxicos ali presentes‖ 

(GOUVEIA, 2010, p.865).   

Outras ―benfeitorias‖ localizadas nas proximidades não foram levadas em 

consideração no EIA RIMA. São apenas mencionadas. Entre elas destacam-se a Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR) e o Balneário Coqueiral.  

A universidade historicamente vem sofrendo com a poluição gerada pelo Lixão da 

Vila Princesa, contudo, no momento da definição de um novo local para destinação de 
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resíduos sólidos, sequer foi consultada para se manifestar sobre a questão, mesmo contando 

com profissionais altamente capacitados nas mais diversas áreas do saber e que poderiam ter 

contribuído muito para a definição do lugar mais adequado para o aterro. O fato de a 

Universidade estar a 1080m parece ter sido razão suficiente para tal omissão. 

Quanto ao Balneário Coqueiral, mesmo sendo empreendimento particular, é um 

importante local de lazer para os moradores da cidade de Porto Velho, recebendo centenas de 

pessoas a cada final de semana nos meses mais quentes do ano. A instalação de um aterro a 

uma distância de apenas 353m certamente fará com que muitos deixem de frequentar o local, 

pois como o próprio EIA admite, ―um Aterro Sanitário, popularmente, ainda está ligado ao 

atual aterro ou ―lixão‖ (EIA, p.164).  

Cabe lembrar, ainda, que próprio o Parecer emitido pelo órgão ambiental de n. 

01/2011 (fls.715 do PA), no tópico referente à organização territorial e benfeitorias do 

entorno, assim se pronuncia:  

―Não caracteriza com precisão o tipo de uso do solo e a situação fundiária 

(parcelamento do solo e as atividades ali existentes). Haveria necessidade de 

identificar e mapear todos os imóveis da área de ID, seus ocupantes e proprietários, 

bem como atividades por eles desenvolvidas. ‖ (AÇÃO, p.13). 

 

Além da ausência de um estudo de toda a AID, a NBR 13896/97, que estabelece os 

critérios para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos, determina 

que o local a ser utilizado deve ter a aceitação da instalação pela população maximizada. E, 

definitivamente, não é este o caso do local escolhido pela Prefeitura. Prova disso são os dois 

abaixo-assinados com quase duas mil assinaturas de frequentadores do Balneário Coqueiral e 

alunos e professores da UNIR, todos contrários a instalação do aterro na área em frente à Vila 

Princesa. 

 

Considerações finais 

 

Interessava verificar em que medida a escolha do local para futura instalação do CTR 

de Porto Velho atende aos critérios da sustentabilidade ambiental e social. 

Conclui-se que escolha é ambientalmente insustentável porque, das três opções 

locacionais, escolheram a que é literalmente atravessada por um curso d‘água e, portanto, 

configura uma APP. Caso a construção do CTR seja efetivada, ocorrerá um impacto da mais 
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alta magnitude, conforme alerta do próprio EIA, e que poderá resultar na extinção de 

importantíssimo manancial de água.  

Socialmente, a escolha também é insustentável, uma vez que a população da Vila 

Princesa não será removida, permanecendo dentro do perímetro de exclusão de 500m e, 

portanto, exposta aos produtos tóxicos presentes no CTR. É insustentável também por não 

levar em consideração importante área de lazer da cidade de Porto Velho e nem a maior 

universidade pública do Estado de Rondônia. 

Ambientalistas costumam utilizar o termo em inglês Greenwash para designar a 

maquiagem verde empregada por detrás de produtos e empreendimentos que se dizem 

sustentáveis, mas que na realidade apenas aparentam ser. Este parece ser o caso do C.T.R. de 

Porto Velho. Quer-se dar a impressão de que natureza e pessoas foram levadas em 

consideração, mas é só Greenwash.   
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GT: Educação, Trabalho e Movimentos Sociais. 
RESUMO 
O cenário político-econômico atual, com o agravamento do desemprego paralelamente às exigências do mercado 

quanto às qualificações necessárias para acessar o primeiro emprego ou manter-se na condição de trabalhador 

assalariado impõe a necessária discussão e análise da condição juvenil na contemporaneidade no meio rural, 

nesse sentido, são centrais as discussões a cerca da vida destes sujeitos, produzindo importantes impactos nas 

formas de pertencimento e ação política dos jovens. Portanto, a pesquisa busca verificar o processo de trabalho 

no meio rural dos jovens participantes do Projeto Sementes Agroecológicas: transformação cidadã da juventude 

do campo na Amazônia (UNIR/CNPq/MDA), com especial atenção para as atividades agroecológicas e 

respectivas experiências em suas propriedades com o projeto produtivo. Para tanto, utilizamos o método quali-

quantitativo, por meio da técnica de aplicação de entrevistas semiestruturadas como perfil de entrada dos 

participantes. A pesquisa mostrou que os jovens rurais possuíam experiências em atividades agroecológicas e 

buscam potencializá-las em suas propriedades, por meio de projetos produtivos, que têm gerado alternativas de 

trabalho e renda para as famílias em suas propriedades. Portanto, a juventude do campo utiliza destas 

experiências agroecológicas em sua propriedade como mecanismo de geração de renda, melhores condições de 

trabalho e qualidade de vida, contribuindo para sua permanência na área rural, reduzindo assim o êxodo destas 

famílias para os centros urbanos onde serviriam de mão-de-obra escrava para uma minoria capitalista. 

 

Palavras-chave: Projeto Produtivo. Sustentabilidade. Rondônia. 

 

ABSTRACT 
The current political-economic scenario, with the worsening of unemployment in parallel with the demands of 

the market regarding the qualifications necessary to access the first job or to remain in the position of salaried 

worker, imposes the necessary discussion and analysis of the youth condition in contemporary times in the rural 

environment, in this sense, discussions about the life of these subjects are central, producing important impacts 

on the forms of political belonging and action of young people. Therefore, the research seeks to verify the 

working process in the rural environment of the young participants of the Agroecological Seeds Project: citizen 

transformation of rural youth in the Amazon (UNIR / CNPq / MDA), with special attention to agroecological 

activities and respective experiences in their properties with the productive project. To do so, we used the 

qualitative-quantitative method, through the technique of applying semi-structured interviews as the input profile 

of the participants. The research showed that rural young people had experiences in agroecological activities and 

sought to enhance them in their properties, through productive projects that have generated alternatives of work 

and income for families in their properties. Therefore, rural youth use these agro-ecological experiences in their 

property as a mechanism for generating income, better working conditions and quality of life, contributing to 

their permanence in the rural area, thus reducing the exodus of these families to the urban centers where they 

would serve slave labor for a capitalist minority. 

 

Keywords: Productive Project. Sustainability. Rondônia. 
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Introdução 

O processo modernizador pelo qual passou a agricultura brasileira nas últimas 

décadas, sobretudo a partir de 1960, resultou em grandes transformações econômicas, 

ambientais, políticas e sociais no campo. Este cenário resultou no modelo atual de produção, 

no qual se evidenciam grandes concentrações de terras por parte de poucos proprietários e um 

número elevado de famílias agricultoras que sobrevivem em pequenas áreas 

(PASQUALOTTO, et al, 2013). Embora ocupe cerca de 30% das terras agricultáveis no 

Brasil, a agricultura familiar é responsável por cerca de 80% dos alimentos produzidos para o 

abastecimento interno do país (IBGE, 2011). 

Segundo Pasqualotto (et al, 2013) esses dados evidenciam a relevância dessas famílias 

agricultoras, que além de contribuírem para a economia local e regional, geram emprego, 

diversificam a produção, mantem suas relações geracionais, culturais e cooperam com ações 

que acarretam em menores impactos ao ambiente. Diz ainda Altieri (2012, p. 363) que as 

pequenas propriedades são a chave para a segurança alimentar mundial; as mais produtivas e 

conservam mais os recursos do que as monoculturas; são diversificadas e representam 

modelos de sustentabilidade; representam um santuário de agrobiodiversidade livre de 

Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) e resfriam o ambiente. 

Dentre os problemas enfrentados atualmente na região Amazônica, destacamos: 

apropriação indevida de terras públicas devolutas, aonde quem chega primeiro geralmente são  

os madeireiros irregulares; os  fazendeiros que estão, geralmente, associados aos madeireiros 

ilegais ou praticam a queimada da floresta para introduzir as monoculturas sucessivas da 

agricultura industrial na Amazônia, criando um ciclo - madeireiro, fazendeiro de gado, 

produtor de soja, crise ambiental, desemprego, pobreza, êxodo, violência e a biopirataria 

internacional, que tem se apropriado do patrimônio genético e cultural do povo da floresta 

Amazônica. O saldo dessa ocupação insustentável são os desmatamentos biológicos, culturais 

e sociais da humanidade e do planeta (Projeto Sementes Agroecológica, 2014).  

Tal conjuntura vem gerando uma legião de excluídos, fome, miséria, problemas 

sociais de toda ordem e ambientais irreversíveis, comprometendo as gerações futuras e 

criando uma estrutura de poder que tem dificultado a efetivação de políticas públicas eficazes 

para a região (Projeto Sementes Agroecológica, 2014).   
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Tendo consciência deste gargalo a Universidade Federal de Rondônia desenvolveu o 

projeto Sementes Agroecológicas: transformação cidadã da juventude do campo na 

Amazônia, focado na formação agroecológica e cidadã, no fortalecimento da cidadania, 

inclusão socioprodutiva, emancipação, acesso às políticas públicas e oportunidades para a 

melhoria da vida no campo, numa ação conjunta entre o extinto Ministério do 

Desenvolvimento Agrário – MDA, Secretaria Nacional da Juventude – SNJ e Universidade 

Federal de Rondônia – UNIR, baseado na experiência dos Projetos Pirarucu-Gente 

(MDA/CNPq) e Programa Peixe Vivo (MPA). A proposta do artigo é verificar o processo de 

trabalho no meio rural dos jovens participantes do Projeto Sementes Agroecológicas: 

transformação cidadã da juventude do campo na Amazônia (UNIR/CNPq/MDA), com 

especial atenção para as atividades agroecológicas e respectivas experiências em suas 

propriedades com o projeto produtivo.  

 

Juventude do campo e os percalços para a geração de renda na propriedade 

A agricultura familiar caracteriza-se pela relação entre terra, trabalho e família, onde a 

gerencia e os trabalhos são realizados pela família e os meios de produção lhes pertencem, 

além de apresentar uma série de especificidades e diferenciação regional/local que assegura 

sua inserção e reprodução na sociedade contemporânea. A partir da década de 1970, com a 

modernização da agricultura, esse segmento passou a enfrentar problemas econômicos, 

sociais e territoriais (SILVA, 2009). 

Neste sentido de família temos dentro do contexto a mulher e os jovens, de modo que 

a população jovem do campo compreende um grupo social bastante heterogêneo, cuja 

diversidade expressa as identidades de agricultores/as familiares, de acampados/as e 

assentados/as da reforma agrária, de povos e comunidades tradicionais, de pescadores/as, 

ribeirinhos/as, silvicultores/as e extrativistas, assim como de trabalhadores e trabalhadoras 

assalariados, ocupados em atividades agrícolas e não agrícolas. Dos 53 milhões de jovens no 

Brasil, 8 milhões vivem no campo, ou seja, a cada 6 jovens, um vive no meio rural 

(CADERNO MDA, 2015). 

Todavia a tendência do jovem rural a deixar o campo, saindo quase sempre para uma 

cidade próxima, vem ocorrendo desde 1940. Este fato foi analisado em detalhe por estudiosos 

brasileiros e continua a acontecer nos dias de hoje, como mostram os dados do último Censo 
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Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010) mais de 3,0 

milhões de pessoas saíram do campo, outros estudos mostram que a decisão de sair do campo 

tem sido tomada por jovens rurais; os mais idosos continuam a morar e trabalhar no campo. 

Na área rural o trabalho na agricultura ocupa muita gente. A agricultura é o meio de 

vida de muitas pessoas e pode ser a responsável pela permanência ou pela saída dos jovens do 

campo, este mesmo estudo mostra que 84% dos jovens prefere morar no campo a ir para os 

centros urbanos (CASTRO, 2013). 

A juventude rural se encontra diante de muitos desafios e incertezas entre ―sair e ficar‖ 

no campo (CASTRO, 2005). Entre as dificuldades de permanecer na agricultura há os limites 

impostos pela escassez da terra, da baixa renda das famílias e, consequentemente, de 

investimento na produção. Além disso, Abramovay et. al (1998) assinalam que o desejo 

destes jovens de se tornarem proprietários de terra ―cai conforme declina a categoria de renda 

considerada‖ enquanto ―a aspiração por viver na cidade é tanto maior quanto menos 

promissor o horizonte de geração de renda no estabelecimento paterno‖. Sendo assim, mesmo 

que haja o desejo de permanecerem na terra, onde são mais capacitados, partem para novos 

desafios em centros urbanos com o objetivo de ampliar suas oportunidades.  

Existem, diferenças nas motivações dos jovens entre migrar para cidade ou 

permanecer na agricultura, portanto, tais especificidades precisam estar traduzidas nas 

políticas públicas. Os esforços para a promoção da organização produtiva da juventude rural, 

da geração de trabalho e renda, assim como a garantia da qualidade de vida e da cidadania no 

campo são fundamentais para a garantia da sucessão rural (ZAGO, 2012). 

Estudos sobre a situação dos jovens feitos pelo IBGE têm mostrado muitos problemas 

que precisam ser resolvidos. Entre estes problemas estão a pobreza, violência, mortes, 

dificuldade para educar-se, o desemprego, de modo que todas elas dependem de políticas 

públicas para serem solucionadas. 

No contexto da agricultura familiar e dos processos econômicos recentes que 

transformam o rural em um espaço cada vez mais heterogêneo, diversificado e não 

exclusivamente agrícola, a juventude rural chama a atenção como a faixa demográfica que é 

afetada de maneira dramática por essa dinâmica de diluição das fronteiras entre os espaços 

rurais e urbanos. Esta ambiência produz e reproduz sujeitos e sociedades heterogêneas, com 



 

82 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

pessoas de diversas identidades. É neste campo de disputa e de identidades distintas que se 

situa o jovem rural com suas buscas, desafios e esperanças. 

Se tratarmos os jovens sob a orientação da idade cronológica nos deparamos com 

diferentes critérios balizadores. No Brasil o IBGE classifica como jovens as pessoas com 

idade entre 15 e 24 anos. Para fins de Políticas Públicas, são consideradas jovens as pessoas 

com idade entre 16 e 29 anos. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA (2009) desde 2005 tem se envidado esforços que permitam a construção de uma Política 

Nacional de Juventude. A Secretaria Nacional de Juventude fez constantemente apelos para 

que os diversos ministérios, no planejamento e na execução das políticas setoriais, considerem 

as singularidades da juventude, levando em conta suas estratificações etárias – de 15 a 17 

anos, de 18 a 24 anos e de 25 a 29 anos. 

Tais especificidades precisam estar traduzidas nas políticas públicas. Os esforços para 

a promoção da organização produtiva da juventude rural, da geração de trabalho e renda, 

assim como a garantia da qualidade de vida e da cidadania no campo são fundamentais para a 

garantia da sucessão rural. 

Para tanto o MDA apresentou respostas a diversas reivindicações apresentadas pela 

Juventude da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura, 

sendo a respeito à Reforma Agrária ampla, massiva e de qualidade; Organização da produção 

nos projetos de assentamento; Programa Nacional de Crédito Fundiário – PNCF; 

Fortalecimento dos processos de regularização fundiária; Estímulo à organização produtiva, 

renda e sucessão rural; Revisão do PRONAF, visando seu acesso pelos(as) jovens de forma 

desburocratizada; Fortalecimento das práticas agroecológicas juvenis; Reivindicações para a 

garantia da Educação do campo; Reivindicações para o fortalecimento dos espaços 

institucionais de juventude; Reivindicações para cultura, esporte e comunicação no campo; 

Reivindicações para a promoção da saúde no campo; Reivindicações para a promoção de 

trabalho decente(CADERNO MDA, 2015). 

A posse da terra é um dos sonhos de todos que vivem no campo. Para os jovens rurais, 

é uma forma de garantir um meio de vida em suas comunidades. As políticas de acesso à terra 

são um meio para que o jovem possa realizar seu sonho. Mas, para isso, é preciso conhecer o 

que o governo oferece e como as coisas são feitas, o que cada um tem direito e aonde ir para 
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buscar informação, como conseguir crédito rural, receber assistência, vender a produção ou 

até reclamar do que não está funcionando (CASTRO, 2013). 

Portanto, é necessário que os jovens, por meio de movimentos sociais, associações, 

cooperativas dentro da agricultura familiar ocupe espaços de discussão em seus territórios, 

para um embate sobre estes desafios enfrentados, refletindo, portanto na conquista de suas 

perspectivas. 

 

Projeto Sementes Agroecológicas: Transformação Cidadã da Juventude do Campo na 

Amazônia 

Na busca por alternativas para garantir a permanência do jovem agricultor e da jovem 

agricultora familiar no meio rural, várias estratégias devem ser lançadas, que prioritariamente 

atendam as deficiências mais relevantes no campo. 

Com foco em atender a essa demanda, o projeto Sementes Agroecológicas: 

Transformação cidadã da juventude do campo na Amazônia 

(UNIR/MDA/FETAGRO/FEPEARO) atuou na capacitação de jovens formadores de forma 

compartilhada com a execução de contrato de ATER para agroecologia e é desenvolvido 

pelos professores do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal de 

Rondônia, em parceria com a Federação de Trabalhadores e Trabalhadoras de Rondônia – 

FETAGRO e Federação de Pescadores e Aquicultores de Rondônia – FEPEARO, em sistema 

de alternância com ações práticas de manejo sustentável das unidades familiares, das 

comunidades e dos agro ecossistemas.  

Para tanto, utilizou-se de metodologias participativas para apoiar o desenvolvimento 

organizacional e da gestão compartilhada dos empreendimentos rurais na perspectiva da 

economia solidária (produção, beneficiamento e comercialização). Privilegia o resgate dos 

saberes endógenos, a construção compartilhada de conhecimentos em ATER, o 

fortalecimento da cidadania, inclusão socioprodutiva, emancipação, acesso às políticas 

públicas e oportunidades para a melhoria da vida no campo de Juventudes rurais/pesca.  

O projeto buscou integrar o pluralismo metodológico, privilegiando a pesquisa-ação 

participativa, associada ao método etnográfico, incorporando variados instrumentos de 

pesquisa, inclusive oriundos das metodologias quantitativas, orquestrando-os com auxílio da 
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triangulação de pesquisa, a partir do marco teórico, do contexto histórico-social e estudo dos 

contextos populares na perspectiva dos princípios agroecológicos. 

O objetivo principal foi fomentar políticas de formação agroecológica e cidadã para 

fortalecer a inclusão social e produtiva de jovens agricultores/pescadores e 

agricultoras/pescadoras familiares, no universo da agricultura familiar/pesca de Rondônia, em 

harmonia com os recursos naturais disponíveis em cada unidade familiar e que estabeleçam 

equilíbrios coerentes com os princípios do desenvolvimento sustentável. Sabemos que a 

agroecologia está vinculada com mudanças de paradigmas no processo produtivo e que por 

isso mesmo técnicos e produtores carecem de processos educacionais e de pesquisa constante 

e rotineira. Sendo assim, a pesquisa-ação é a mais adequada para a agroecologia, no entanto 

temos necessidade de adequar a metodologia para a prática da produção agroecológica. 

 

Metodologia 

Para a realização da pesquisa, realizou-se o método quali-quantitativo, por meio da 

técnica de aplicação de entrevistas semiestruturadas como perfil de entrada do projeto com 60 

participantes, serão jovens oriundos (as) dos distintos públicos da agricultura familiar, 

conforme definido pela Lei N. 11.326 de 24 de julho de 2006.  

Os jovens contemplados são da região Central do Estado de Rondônia e municípios 

atendidos pela FEPEARO, que contêm sindicatos filiados à FETAGRO, colônias de 

pescadores associados à FEPEARO, e regiões contempladas com escolas associadas à 

Associação das Escolas Família Agrícolas de Rondônia – AEFARO, dos seguintes 

municípios: Machadinho do Oeste, Theobrama, Vale do Anari, Jaru, Governador Jorge 

Teixeira, Ariquemes, Urupá, Alvorada do Oeste, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste (Casulo), 

Presidente Médici, Pimenta Bueno, Cacoal, Ministro Andreazza, São Miguel, Seringueiras, 

São Francisco do Guaporé e Costa Marques (Figura 1).  
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Figura 1 – Mapa de localização dos municípios que contemplam os cursistas. 

 

A entrevista ocorreu durante o primeiro Módulo do Projeto no município de Ji-Paraná 

– Rondônia, dentre as temáticas abordadas temos: faixa etária, grau de instrução, renda 

mensal, ocupação dos jovens, experiências agroecológicas, entre outros. Para tanto, também 

utilizamos da pesquisa-ação participativa que é um tipo de pesquisa social com base empírica 

concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo, no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou 

do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1996).   

 

Resultados e discussões 

 

Quanto aos aspectos sociais à faixa etária dos participantes do projeto mostram idades 

intermediárias com quatro grupos etários, com maior número de jovens entre 20 a 23 anos de 

idade, correspondendo 43% dos entrevistados, e a idade média do grupo em estudo foi de 22 

anos, ver figura 2. 
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Figura2 – Faixa Etária dos entrevistados. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Groppo (2000) defende que a juventude como categoria social corresponde a uma 

representação sociocultural e a uma situação social. Ou seja, a juventude é uma concepção, 

representação ou criação simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios 

indivíduos tidos como jovens; significa uma série de comportamentos e atitudes a ela 

atribuídos. Ao mesmo tempo, é uma situação vivida em comum por certos indivíduos. Trata-

se não apenas de limites etários pretensamente naturais e objetivos, mas também, e 

principalmente, de representações simbólicas e situações sociais com suas próprias formas e 

conteúdos que têm importante influência nas sociedades modernas. Para o autor, a juventude é 

um componente importante na formação e funcionamento das sociedades modernas, a partir 

do qual análises qualificadas e relevantes da modernidade podem ser desenvolvidas ao 

combiná-la com outras categorias sociais. Observa que a categoria social juventude tem uma 

importância crucial para o entendimento de diversas características das sociedades modernas, 

o funcionamento delas e suas transformações. As faixas etárias e a cronologização do curso da 

vida são constituições da sociedade moderna, assim como as classes sociais. 

Ao problematizar as perspectivas de futuro dos jovens, a inserção no mercado de 

trabalho apresenta-se como questão central tendo em vista o cenário político-econômico atual. 
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Soares (2000) destaca que sob a hegemonia do modelo econômico neoliberal, que embora de 

natureza primordialmente econômica ao desencadear as necessárias mudanças por meio de 

políticas liberalizantes, privatizantes e de mercado, vivencia-se uma redefinição global do 

campo político-institucional e das relações sociais. Há assim a opção pela desconstituição dos 

direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, ao mesmo tempo em que são fortalecidos os 

mecanismos de concentração da renda, da riqueza, do capital e do poder. 

Quanto ao grau de instrução dos entrevistados, 43% possuem ensino médio completo; 

outros 29% e 8% têm respectivamente o ensino superior incompleto e completo, Figura3. Do 

total dos jovens 55% destes estão estudando, sendo que os estudos variam desde o ensino 

médio até pós-graduação (10% destes estão cursando pós) e 21% cursam o curso de Técnico 

Agrícola. 

 
Figura 3– Grau de Instrução. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto às demandas por educação e trabalho, destaca-se que segundo Camarano et. 

al(2009), no período de 1982-2007 por duas dimensões, participação no mercado de trabalho 

e frequência à escola, confirmam-se cinco tendências já observadas em estudos anteriores: 

aumento da escolarização para ambos os sexos; redução da proporção de jovens do sexo 

masculino que apenas participavam do trabalho rural; aumento da proporção de jovens que 

combinavam as duas atividades – trabalho e escola; aumento na proporção de jovens do sexo 

masculino que não estudavam nem participavam das atividades econômicas, ou seja, não 
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trabalhavam e não procuravam trabalho; e uma expressiva redução entre as mulheres nesta 

categoria em prol de uma maior participação nas atividades econômicas. 

O perfil do jovem brasileiro em relação ao nível de escolaridade conta que 48% destes 

estão cursando o ensino médio. O Ipea constatou que apenas 13% dos jovens na faixa etária 

entre 18 e 24 anos estavam no ensino superior. Ainda em relação ao ensino superior, a renda 

ainda é fator crucial para o acesso do jovem à universidade (CARLOS, 2010). 

Tratando-se da juventude rural podemos verificar que muitos estão optando pelo 

êxodo das propriedades rurais, em busca de uma formação profissional, pois as escolas rurais, 

como por exemplo, Escolas Famílias Agrícolas – EFAs, Institutos Federais e outras 

instituições municipais, estaduais e federais de ensino no campo estão sendo extintas, 

obrigando aqueles que querem se capacitar mudar-se para locais que atendem estas demandas, 

ou seja, centros urbanos, de modo que muitos não retornam ao seu local de origem. 

Quanto à renda mensal analisada, verifica-se que mais da metade dos entrevistados 

variam entre 1 a 3 salários mínimos o que corresponde a 57%, pois a maioria são empregados 

e possuem remuneração fora da propriedade familiar, que por sua vez, estão associadas ao 

Sindicatos, Secretarias e atividades voltadas a agricultura familiar;22% dos jovens possuem 

um salário mínimo; 10% disseram receber entre 3 a 5 salários mínimos; e com 8% possuem 

renda inferior a um salário mínimo, Figura 4.   

 
Figura 4– Renda Mensal. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O que é observado em algumas pesquisas, para tanto trazemos a de Oliveira et al. 

(2014) para os jovens, o trabalho desempenhado nas unidades produtivas não é considerado 

trabalho produtivo, mas sim uma atividade ligada à sobrevivência, sendo o trabalho aquele 

que tem como fruto o salário. Essa base material de sustentação do edifício social no campo 

impõe aos agricultores o impasse de classe: ―negar o modo familiar de reprodução social, e 

adotar a racionalidade capitalista, podendo se transformar em agricultores familiares em 

escala empresarial, ou se proletarizarem‖ (THOMAZ Jr, 2004. p. 145). 

A agricultura familiar está envolvida na vida dos jovens em tal intensidade que o 

maior índice de ocupação dos jovens neste estudo é a agricultura com 21%; sendo que a de 

estudante corresponde a 18%; a classificação de outras ocupações está associada a atividades 

ligadas ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais –STTR, secretarias de jovens 

e finanças, Cooperativas de Crédito Rural (Cresol) e nas Escolas de Família Agrícolas – EFAs 

perfazendo 15% e pescador com 2%, ver Figura 5. 

 

 

Figura 5– Ocupação dos jovens. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Para Silvestro et al. (2001, p. 280), na agricultura familiar 

 Os filhos e filhas integram-se aos processos de trabalho - auxiliando a conduzir os 

animais, acompanhando os pais em algumas tarefas, ajudando na casa – desde muito 

cedo. Aos poucos vão assumindo atribuições de maior importância e chegam à 

adolescência não só dominando as técnicas observadas durante sua vida, mas os 

principais aspectos da própria gestão do estabelecimento. 

 

Para Pereira (2004) os jovens do meio rural das gerações passadas construíam suas 

experiências em espaço social mais restrito, enquanto que as gerações atuais estão cada vez 

mais ligadas neste campo com relações sociais e culturais mais amplas, o que possibilita a 

estes jovens repensarem suas identidades e suas relações pessoais. Dentre as dificuldades 

encontradas para a formação de novas unidades produtivas estão o desejo de muitos jovens de 

não dar continuidade ao processo reprodutivo social das propriedades semelhante ao de seus 

pais nas atividades rurais. Isso significa dizer que o êxodo rural em que predomina a 

agricultura familiar hoje, atinge as populações jovens com muito mais ênfase que em 

momentos anteriores (JÚNIOR, 2007). 

Brumer (2006, p.5) em seu trabalho observa que 

Em entrevistas realizadas com jovens filhos de agricultores familiares no sul do 

Brasil, suas reivindicações abordam dois aspectos: acesso a uma renda própria, cujos 

recursos eles possam decidir como utilizar; e autonomia em relação aos pais. O 

primeiro é dificilmente equacionável dentro da economia familiar, cujos recursos 

geralmente são indivisíveis e ficam sob o controle do pai. Uma alternativa para os 

jovens é o assalariamento, principalmente no meio urbano, que marca uma ruptura 

temporária ou definitiva com a atividade agrícola. A solução do segundo requer a 

mudança nas relações familiares, através da participação maior de todos os 

trabalhadores familiares no processo de tomada de decisões e de um maior espaço 

para a atuação dos jovens. 

 

A juventude que vive no campo é uma juventude trabalhadora, como afirma os dados 

do Censo 2010, onde 46,6% da população com idade entre 18 e 29 anos é economicamente 

ativa. 

A promoção de trabalho decente para a juventude rural é outro componente 

estratégico, a ser assumido pelo Estado brasileiro. Segundo dados da PNAD 2013 (IBGE) 

existem no Brasil cerca de 4,1 milhões de assalariados (as) rurais, sendo que 1,6 milhões 

possuem idade entre 16 e 32 anos. A expressiva presença juvenil neste setor também é 

marcada por relações de trabalho precárias. A taxa de informalidade, por exemplo, atinge 

mais de 60% dos (as) jovens assalariados (as) rurais. Outro dado refere-se ao trabalho 

escravo. No período de 1995 até maio de 2014 foram resgatados 46.588 trabalhadores em 

condições análogas à escravidão, desse total 64,8% tem idade entre 16 e 34 anos, ou seja, são 
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os mais jovens que se encontram em situação de maior vulnerabilidade. A supressão de 

direitos trabalhistas, à ausência de proteção previdenciária e à submissão a condições de 

trabalho precárias impactam negativamente sobre a vida da juventude trabalhadora, limitando 

seus sonhos e oportunidades.   

É observado nas entrevistas que os jovens cursistas possuem experiências quanto à 

produção alternativa nas propriedades rurais, possibilitando desta maneira a diversificação da 

produção, independência financeira e menor dependência de produtos químicos ou outros 

insumos dos centros urbanos, principalmente, adubações químicas, agrotóxicos e sementes 

transgênicas, entre outros insumos, ver figura 6. 

 
Figura 6 – Cursistas que possuem experiência em atividades agroecológicas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sendo que dentre essas experiências destacamos o reflorestamento, troca de sementes 

crioulas, piscicultura, recuperação de nascentes, cultivo de café, urucum, banana, abacaxi, 

avicultura, minhocario, horticultura, plantas medicinais, compostagem orgânica, homeopatia. 

Portanto, o envolvimento e a participação juvenil em dinâmicas de inovação agroecológicas, 

em vários espaços coletivos de decisão política e de formação, pautam a agroecologia como 

modelo de desenvolvimento rural sustentável nos territórios. 
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As propostas de inovação agroecológica podem também gerar opiniões divergentes 

entre os membros da família, essencialmente nas que não adotaram esse modelo tecnológico 

e, consequentemente, resulta em conflitos geracionais. Esses conflitos envolvem em grande 

medida a estrutura hierárquica social, que fortalece a autoridade paterna sob a administração 

da propriedade e o controle sobre a vida da/o jovem que se torna subordinado nas relações 

sociais familiares, principalmente as mulheres (CASTRO, 2009). 

Fica evidente, portanto, que a pauta da juventude trabalhadora rural não se limita a 

questões pontuais e específicas. Ela está integrada à defesa do projeto de sociedade soberana, 

democrática, igualitária e com desenvolvimento rural sustentável e solidário. Traduz-se num 

campo com gente, em sua diversidade e em seu compromisso com a soberania e segurança 

alimentar. Em torno disso, muitos desafios se colocam, dentre eles a democratização da terra, 

o uso sustentável dos bens da natureza, a consolidação da agroecologia como matriz 

produtiva, a garantia de direitos sociais e trabalhistas, a promoção de relações igualitárias de 

gênero, geração, étnicas e regionais e a defesa da democracia.  

 

Considerações finais  

Acreditamos que a terra é um bem comum de toda a humanidade, mas esta concepção 

é negada pela lógica dominante de desenvolvimento que concebe a terra apenas como uma 

mercadoria que deve ser explorada indefinidamente para produzir lucros para os poucos 

donos dos latifúndios e controladores do agronegócio. Este modelo de desenvolvimento que 

concentra, exclui e degrada os bens naturais está centrado na grande propriedade e na 

produção para exportação, que exige cada vez o controle de mais terras e por isso, investe 

permanentemente sobre as áreas das propriedades familiares, das terras indígenas, 

quilombolas, de unidades de conservação, o que restringe o direito de acesso à terra às novas 

gerações.  

No entanto, a pesquisa mostrou que os jovens possuem formação e experiência em 

agroecologia, contribuindo para o uso racional da terra e da produção, gerando trabalho no 

campo, sendo este um resultado alcançado pelo projeto Sementes agroecológicas. A idade dos 

jovens é um ponto positivo, demonstrando que ainda existem jovens na área rural que busca 

por conhecimentos alternativos que valorizam a vida. 
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As jovens vozes que trabalham e vivem no campo defendem a implantação da reforma 

agrária e de políticas complementares que ampliem as desapropriações, promova a 

democratização da terra e do território, garantindo terra à juventude trabalhadora rural.  Da 

terra brota não só alimentos saudáveis, mas também dignidade, cultura e renda. 

A agricultura familiar tem um importante papel na produção de alimentos, mediante a 

produção agrícola, pecuária e a pesca artesanal. Embora, nosso país seja marcado pela 

predominância de um modelo de produção monocultor, que impõe a dependência de pacotes 

tecnológicos e que concentra terras, água e demais bens da natureza, a agricultura familiar 

vem pautando práticas mais sustentáveis do ponto de vista social e ambiental, na medida em 

que envolve diversas pessoas em atividades agropecuárias e que desenvolve práticas 

produtivas de baixo impacto ambiental, como é o caso da agroecologia. 

Neste sentido, fortalecer a agricultura familiar é garantir soberania e segurança 

alimentar para o povo brasileiro, é favorecer um campo com gente e a geração de mais 

oportunidades de trabalho, é estimular relações mais equilibradas com o meio ambiente. 

Neste contexto, reconhecer a juventude rural como sujeito estratégico, significa não só 

promover vida longa à agricultura familiar, como também combater desigualdades. Por isso, 

torna-se fundamental garantir condições diferenciadas de acesso dos(as) jovens às políticas de 

crédito, assistência técnica, fomento à produção agroecológica e comercialização, com mais 

autonomia e valorização.  
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RESUMO 
O objetivo deste artigo é, na perspectiva do materialismo histórico dialético, analisar os conceitos e relações 

referentes a categoria trabalho e educação identificando, marcos e impasses teórico-metodológicos que 

influenciam na constituição da organização do trabalho pedagógico na escola do campo. Para subsidiar esta 

reflexão foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre aspectos conceituais e metodológicos, que permitiram 

identificar fragilidades, avanços e desafios num olhar investigativo sobre diferentes aspectos que na sala de aula, 

na escola, como também na comunidade e na sociedade como um todo, influenciam a organização do trabalho 

pedagógico e a formação de sujeito históricos, sejam docentes ou educandos. Esta análise permitiu identificar 

como tais categorias se constituem historicamente, no contexto da educação do campo e aspectos de como se 

relacionam entre si diferentes fatores: sociais, políticos, econômicos e culturais que influenciam a escola no 

campo e a organização do trabalho pedagógico, mais especificamente, a multisseriação, os projetos políticos-

pedagógicos e o currículo. 

 

Palavras-chave: Trabalho e Educação. Educação do Campo. Organização do Trabalho Pedagógico.  

 

ABSTRACT 
The objective of this article is, from the perspective of dialectical historical materialism, to analyze the concepts 

and relationships referring to the category of work, education, identifying theoretical and methodological 

frameworks and impasses that influence the constitution of the organization of the pedagogical work in the 

school of the field. To support this reflection, a bibliographical research was carried out on conceptual and 

methodological aspects, which allowed to identify weaknesses, advances and challenges in an investigative look 

at different aspects that in the classroom, at school, as well as in the community and in society as a whole, 

influence the organization of pedagogical work and the formation of historical subjects, whether teachers or 

students. This analysis allowed to identify how these categories are historically constituted, in the context of the 

rural education and aspects of how they are related different social, political, economic and cultural factors that 

influence the school in the field and the organization of the pedagogical work, more specifically, the multiseriate, 

the political-pedagogical projects and the curriculum. 

 

Keywords: WorkandEducation. Rural Education. Organization of the pedagogical work. 

 

 

Introdução 

 

O ponto de partida para a construção deste artigo foi a centralidade do trabalho na 

constituição da essência humana em seu processo histórico e na relação com a educação como 

mediação da prática social e suas repercussões na organização do trabalho pedagógico na 

escola a partir das políticas educacionais, dos modelos de organização curricular e didático 

pedagógico. 
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Compreender a Educação do Campo no Brasil, num processo histórico e suas atuais 

perspectivas, implica compreender a organização escolar brasileira tentando explicitar a 

importância de abordar o conjunto de pessoas que vivem no campo incluindo camponeses, 

quilombolas, nações indígenas, entre outros, num país de origem agrária, marcado pela 

colonização, pela escravidão e o latifúndio. 

A motivação para a construção deste artigo foram as indagações motivadas pela 

trajetória profissional dedicada a formação docente no campo e pela necessidade de 

aprofundamento na temática investigada como parte dos estudos desenvolvidos na pesquisa 

para obtenção do título de mestre na Universidade Federal do Acre.  

Não foram objetos de estudo neste artigo outras formas de organização, comuns à 

Educação do Campo como a Pedagogia da Alternância e as Casas Família Agrícola.  

 

Trabalho e educação 

 

O modelo escolar brasileiro foi construído, orquestrado pelas elites, voltado aos 

processos de urbanização e industrialização e dessa forma, a escola do campo foi 

institucionalizada sem levar em conta a população a quem se destinava, o contexto onde 

estava situada, as relações sociais produtivas e culturais e a necessidade de formação 

sociocultural do campo, que historicamente apresenta baixos índices de escolaridade e ocupa 

um espaço secundário na educação brasileira. A relação entre trabalho e educação se constitui 

historicamente e ganha contornos significativos na sociedade capitalista, impactando na 

organização do trabalho pedagógico. 

Trabalho e educação são atividades especificamente humanas, e a relação que se 

estabelece entre ambos se constitui historicamente. A existência humana, portanto não é 

garantida pela natureza, mas tem de ser produzida pelos próprios homens, sendo, portanto, um 

produto do trabalho. Dessa forma, o homem, precisa aprender a produzir sua própria 

existência, sendo a produção do homem, ao mesmo tempo, a formação do homem, ou seja, 

um processo educativo. Dessa forma, a origem da educação coincide, então, com a origem do 

próprio homem (SAVIANI, 2007. p. 154). 

 

Ora, o ato de agir sobre a natureza transformando-a em função das necessidades 

humanas é o que conhecemos com o nome de trabalho. Podemos, pois, dizer que a 

essência do homem é o trabalho. A essência humana não é, então, dada ao homem; 
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não é uma dádiva divina ou natural; não é algo que precede a existência do homem. 

Ao contrário, a essência humana é produzida pelos próprios homens. O que o 

homem é, é-no pelo trabalho. A essência do homem é um feito humano. É um 

trabalho que se desenvolve, se aprofunda e se complexifica ao longo do tempo: é um 

processo histórico. (SAVIANI, 2007. p. 154). 

 

Paulo Netto e Braz (2006), apontam para a centralidade do trabalho na compreensão 

da atividade econômica e do fenômeno humano-social. O trabalho é a transformação de 

materiais naturais em produtos que atendam às necessidades humanas. O trabalho só existe a 

partir de uma prefiguração ideal que se objetiva, ou seja quando a matéria natural é 

transformada pela ação material do sujeito. É através do trabalho que a humanidade se 

constitui como ser social, ao longo da história. O ser social particulariza o humano pelas 

capacidades de idealizar e objetivar-se materialmente e idealmente, comunicar-se, refletir de 

maneira consciente e autoconsciente, fazer escolhas concretas, universalizar-se e sociabilizar-

se.  

 

A característica básica do processo de trabalho é a autonomia do sujeito frente ao 

objeto a ser produzido. Autonomia de decisão quanto aos meios e fins da atividade 

laborativa, que subentende a liberdade de escolha, de alternativas, visto que o 

trabalho não é ação que se esgota em uma única atividade. É processo dinâmico que 

envolve ações presentes e um constante dever-ser, como forma de procurar atender 

aos padrões de sociabilidade e existência humana determinados pelos tempos e 

espaços históricos nos quais os homens se situam. (MACHADO, 2003. p. 103) 

 

No entanto, na sociedade capitalista, o trabalho se apresenta como atividade alienante 

e exteriorizada, à medida que o trabalhado é tido como obrigação, distanciado da 

intencionalidade, quando o trabalhador apenas executa, não objetiva e vende sua força de 

trabalho, sem desenvolver suas capacidades criativas, onde o trabalho e o produto não lhe 

pertencem. (MACHADO, 2003; ANTUNES, 2002). Segundo Marx (1975) ―... O trabalho 

exteriorizado, trabalho em que o homem se aliena a si mesmo, é um trabalho de sacrifício 

próprio, de mortificação‖, tornando-se ele mesmo mercadoria a medida que vende sua força 

de trabalho. 

Dessa forma, no trabalho alienado e exteriorizado, ―os homens não percebem a 

realidade como processo que constroem cotidianamente, mas sim como algo exterior a eles, 

que os domina, pois embora a produzam concretamente, não participam de sua organização de 

forma consciente‖. (MACHADO, 2003. p. 105). 

A divisão do trabalho e a propriedade privada cumprem importante papel no processo 
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de alienação, uma vez que promovem a separação entre os que detêm os meios de produção e 

se beneficiam do trabalho daqueles que trabalham. Com a divisão do trabalho, a exploração e 

o acumulo de capital de alguns se dá a partir da exploração de outros, num processo histórico 

e social, na estrutura político-econômica capitalista.  

A alienação é um fenômeno histórico, próprio de sociedades com a vigência da 

divisão social do trabalho e propriedade privada dos meios fundamentais da produção, onde o 

produto da atividade do trabalhador não lhe pertence, é expropriado. Nas sociedades marcadas 

pela alienação, a possibilidade de incorporar objetivações é posta desigualmente para os 

homens. (PAULO NETTO e BRAZ, 2006. p. 45). 

Nas comunidades primitivas, a educação coincidia com a transmissão às novas 

gerações dos elementos validados pela experiência como validos à continuidade da espécie. 

―Os homens apropriavam-se coletivamente dos meios de produção da existência e nesse 

processo educavam-se e educavam as novas gerações‖. A apropriação privada da terra e os 

meios de produção, gerou a divisão do trabalho e possibilitou o surgimento de classes, a dos 

proprietários e dos não proprietários. O controle privado da terra tornou possível aos 

proprietários viver do trabalho alheio, dos não proprietários. Essa divisão produziu reflexos na 

educação, antes a serviço da produção, passa a se constituir como modalidades distintas, a 

educação dos homens livres, centrada em ―atividades intelectuais, na arte da palavra e nos 

exercícios físicos de caráter lúdico ou militar‖ e a segunda, ao trabalho. A partir do primeiro 

modelo desenvolveu-se a escola, como lugar do ócio, do tempo livre, desenvolvendo-se uma 

forma de educação. (SAVIANI, 2007. p. 156). 

O trabalho humano é revestido de intencionalidade e fundante da práxis social, a 

medida que promove a humanização, permitindo escolhas e uma nova objetivação do ser 

social. O trabalho ocupa então uma posição central na análise das práticas sociais, políticas e 

econômicas das sociedades modernas e contemporâneas, pois é pelo trabalho que o homem 

busca a produção e reprodução de sua vida social. O trabalho é um processo que se caracteriza 

pela interação do homem com a natureza, modificando a si mesmo e a ela, a partir da 

idealização e tomada de decisões que orientem sua ação para determinado fim. Esta 

intencionalidade ancora-se na necessidade humana e social, de satisfação dessa necessidade, 

criando e renovando as condições de sua própria existência e da reprodução (ANTUNES, 

2002). 
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É pela práxis que o ser social cria objetivações para além do universo do trabalho, que 

além de permitir o controle e exploração da natureza, influenciam o comportamento e ação 

dos homens. (PAULO NETTO e BRAZ, 2006. p. 43). 

A educação é mediação dessa articulação ―intencionalizante‖ entre o conhecimento e 

as práticas históricas, uma práxis cujo sentido é ―intencionalizar‖ as práticas reais pelas quais 

os homens buscam implementar sua existência. (SEVERINO, 2001, p. 69). 

O trabalho, na relação com a educação, enquanto práxis alia pensar, agir, teoria e 

prática, e assume um valor fundamental como mecanismo de resistência à exclusão e 

marginalização social. A escola pública reivindicada para o meio rural deve estar voltada para 

o trabalho no campo, rompendo com a dicotomia social do trabalho intelectual para uma 

classe e o trabalho braçal para outra e cumprindo a função social de complementar a produção 

familiar. (MACHADO, 2003). 

Dessa forma, o trabalho como fundante do ser social, movido pela intencionalidade, 

relaciona-se com a educação de maneira integrada, através de uma práxis humanizadora. O 

trabalho e a educação, historicamente e socialmente relacionados, materializam-se na 

educação do campo a partir de vários aspectos, apresentando também desafios e contradições 

da forma como se constitui historicamente. 

 

Educação do Campo no Brasil, conquistas e desafios 

 

As delimitações entre urbano e rural do Brasil revelam que existem interpretações 

diversas sobre o espaço rural e suscita questionamentos, como em relação ao papel da 

ruralidade no desenvolvimento das sociedades frente o avanço do sistema capitalista e da 

globalização. Quando se trata da perspectiva da educação do campo, a definição de campo 

carrega percepções que vão além da questão territorial e produtiva, mas agrega também 

especificidades com implicações para a educação nestes espaços. O espaço do campo é assim 

definido nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo: 

 

A educação do campo tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um 

significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 

agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, 

ribeirinhos e extrativistas. O campo neste sentido é mais que um perímetro não-

urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres com a 

própria produção das condições de existência social e com as realizações da 
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sociedade humana (BRASIL, 2002, p. 4).  

 

As contribuições dos movimentos sociais e de diferentes educadores e pesquisadores 

na compreensão do conceito de campo e da educação têm merecido destaque, tanto do ponto 

de vista prático quanto teórico, a favor da superação da dicotomia entre rural e urbano.  

Na década de 60, movimentos sociais, sindicais e pastorais passaram a desempenhar 

papel determinante na formação política de lideranças do campo e na luta pela reivindicação 

de direitos no acesso à terra, saúde, educação, moradia, entre outros. Na década de 80 este 

movimento ganha visibilidade e torna-se crescente a necessidade de uma educação 

diferenciada que atendesse aos anseios dos jovens rurais e suas famílias. A Educação do 

Campo ganha forças através de esforços de diversos movimentos sociais, universidades e 

instituições ligadas aos trabalhadores e trabalhadoras do campo deu-se com o objetivo de 

colocar na pauta da agenda política brasileira o campo e a educação que a ele deve ser 

vinculada. (ARROYO, CALDART e MOLINA, 2008).  

Na legislação brasileira, a Constituição de 1988, passou a contemplar as 

especificidades das populações identificadas como do campo, no que se refere à educação.  

A luta por uma educação diferenciada, adequada e de qualidade para o campo
1
, no 

Brasil, inicia com esforços dos movimentos sociais, em especial o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com a participação ativa da Universidade de Brasília 

(UnB), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a Organização das Nações 

Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e a Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), ganhando força na década de 90 a partir de eventos e atos que contribuíram 

para a construção da proposta de uma escola que considerasse os sujeitos do campo e seu 

contexto, como o 1º Encontro Nacional de Educadores da Reforma Agrária (I ENERA) em 

1997, a I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo em 1998. Em 2004, em 

Luziânia, ocorre a II Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, que 

fortalece as discussões sobre as políticas públicas de educação para o campo em oposição às 

políticas compensatórias da educação rural. A educação do campo ganha atenção, no diálogo 

com os movimentos sociais do campo e com sujeitos do campo. (KOLLING, NERY e 

MOLINA, 1999). 

                                                           
1
São considerados povos do campo: agricultores, criadores, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, 

quilombolas, seringueiros.  
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Em 2002 dá-se a aprovação das Diretrizes Operacionais para a Escola do Campo, 

através da Resolução de nº l, na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 

Educação. 

As contribuições dos movimentos sociais e de diferentes educadores e pesquisadores 

na compreensão do conceito de campo e da educação vêm merecido destaque, tanto do ponto 

de vista prático quanto teórico, a favor da superação da dicotomia entre rural e urbano.  

 

[…] a Educação do Campo nasce e se fortalece como um paradigma construído 

pelos sujeitos coletivos, organizados nos Movimentos Sociais, tendo à frente 

inicialmente o MST, com a perspectiva de resistir às intensas transformações 

ocorridas no campo em função das mudanças na lógica de acumulação de capital 

nesse território. A história das lutas e da organização coletiva dos sujeitos do campo 

em busca do acesso ao conhecimento e à escolarização, como parte das estratégias 

de resistência à expropriação provocada pelo capital, faz parte desse cenário, não 

podendo ser analisada em separado. (MOLINA, 2010 p. 7). 

 

É interessante notar que o termo educação do campo carrega o histórico da luta dos 

movimentos sociais, no entanto, a legislação brasileira muitas vezes adota o termo educação 

rural. Martins (2008) aponta que mesmo com a existência de diretrizes e normativas em 

relação à educação do campo, ―a especificidade da escola do campo não se constitui em um 

elemento presente na rede educacional que se encontra na zona rural brasileira; segundo, os 

sujeitos do campo, com suas especificidades, particularidades, singularidades, necessitam de 

maior materialidade para a compreensão‖. 

Já o termo Educação no Campo, segundo Arroyo (1999), cunhado da atuação dos 

movimentos sociais, alinhado com a perspectiva da formação de sujeitos e a garantia de 

direitos para a população do campo. Por sua vez, a terminologia ―Educação Básica do 

Campo‖ surge em contraponto à educação rural, está a serviço da formação de mão de obra 

para o agronegócio, no contexto capitalista (CALDART, 2012). 

Num país como o Brasil, de grandes diferenças entre rural e urbano, além das 

diferenças regionais, é difícil pensar numa identidade única, o que ganha reflexo nas escolas. 

Atualmente a legislação brasileira reconhece o direito a uma educação diferenciada para as 

pessoas que vivem no campo, considerando aspectos não somente geográficos, mas também 

culturais e sociais. No entanto, os sistemas oficiais de educação se organizam a partir de 

estratégias pensadas para suprir as demandas das cidades e das classes dominantes, numa 

visão capitalista e economicista, voltada para o desenvolvimento urbano-industrial. (SECADI, 

2007; ARROYO, 1999). 
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A Lei de Diretrizes e Bases (LDB – Lei Nº 9394/96) traz a perspectiva de um novo 

modelo, na oferta da educação básica para a população rural, permitindo aos sistemas de 

ensino as adaptações necessárias à sua adequação, e as peculiaridades da vida rural e de 

cada região, como enunciado no artigo 28.Desta forma, a partir da LDB, foi intensificada a 

luta por uma educação do campo pública e de qualidade, atenta às especificidades do campo, 

ganhando força na pauta de movimentos sociais e diferentes organizações e entidades. A 

LDB, também veio oportunizar aos municípios a opção pela forma que julgar mais adequada 

para a organização de seu sistema de ensino, como expressa o Art. 23º: ―A educação Básica 

poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais. Ciclos. Alternância regular de 

estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios‖. 

No entanto, Hage (2005) aponta que todos os artigos da LDB que tratam da esfera 

municipal indicam que os municípios devem optar por um sistema próprio, em regime de 

colaboração com as demais esferas, o que abre brechas para que o modelo urbano de 

organização curricular seja implementado também no campo. 

A partir da promulgação da LDB, observou-se o fechamento das escolas/classes 

multisseriadas do campo, a partir da nucleação nas sedes dos municípios, consequência da 

municipalização e da adoção das reformas neoliberais. (JANATA e ANHAIA, 2015). 

Apesar dos avanços, também a partir da década de 90, as políticas neoliberais vêm 

ganhando força reduzindo o direito à educação no domínio das habilidades e competências 

mínimas exigidas pelo Mercado, para empregabilidade em trabalhos precarizados (ARROYO, 

2012. p. 736). 

 

O mercado como determinante da sociabilidade humana leva, assim, ao 

empobrecimento da formação do trabalhador, o que tem reforçado a organização 

hierárquica etapista, seriada e multisseriada, e os currículos utilitaristas e 

pragmatistas dirigidos a avaliações por resultados para a competitividade, para um 

trabalho-vida provisório. (ARROYO, 2012. p. 736). 

 

Arroyo (2012), aponta que para a organização de agrupamentos, tempos, didáticas  e 

aprendizados, é necessário entender como os diversos sujeitos do campo vivem (sejam 

crianças, adolescentes, jovens, adultos) as experiências de trabalho, de aprendizagem, de 

socialização e de inserção nos movimentos sociais e ressalta que na estruturação de sistemas 

educativos de vários países a reestruturação dos tempos, currículos, agrupamentos e percursos 

escolares tem sido implementadas respeitando os ciclos-tempos de formação dos educandos 
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na organização das escolas do campo.  

O autor ressalta também que a LDB apenas indica a diversidade de formas de 

organização escolar, sem que exista uma opção política nacional, o que enfraquece a 

reestruturação do sistema, que enfrenta resistências políticas e uma estrutura seletiva, 

reprovadora, do sistema escolar, que tem resistido a formas mais igualitárias e democráticas 

de organização escolar.  

As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, no seu Art. 

7º aponta que:  

 

É de responsabilidade dos respectivos sistemas de ensino, por meio de seus órgãos 

normativos, regulamentar as estratégias especificas de atendimento escolar do 

campo e a flexibilização da organização do calendário escolar, salvaguardo, nos 

diversos espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da política 

de igualdade. 

 

Ao analisarmos historicamente o desenvolvimento da Educação do campo no Brasil, é 

possível identificar avanços conceituais e normativos, alinhados com uma perspectiva crítica 

e um compromisso social expresso. No entanto, é preciso compreender também como se dá 

sua materialização, através da organização do trabalho pedagógico e sua efetiva 

implementação.  

 

Organização do trabalho pedagógico nas escolas do campo: currículo, projeto político 

pedagógico e multisseriação 

 

A organização do trabalho pedagógico alinhado a propósitos e finalidades de uma 

formação crítica, estruturado em função de demandas e necessidades relacionadas ao contexto 

e aos sujeitos, relacionados a comunidade escolar e não a serviço do capital, enfrenta 

dificuldades de diferentes naturezas. 

Uma grande dificuldade apontada pelos sistemas de educação são os altos gastos com 

a manutenção das escolas chamadas rurais, devido a fatores como a localização geográfica 

das escolas, a baixa densidade populacional nas regiões rurais, resultando no atendimento de 

um número reduzido de alunos e grandes distâncias entre casa e escola. Outras importantes 

dificuldades apontadas dizem respeito à precariedade das instalações, transporte escolar, 

dificultado o acesso de professores e alunos. Além de dificuldades relacionadas com a falta de 
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conhecimento especializado sobre políticas de educação básica para o meio rural, com 

currículos inadequados que privilegiam uma visão urbana de educação e desenvolvimento, a 

ausência de assistência pedagógica e supervisão escolar nas escolas rurais, a falta de 

atualização das propostas pedagógicas das escolas rurais, a necessidade de reavaliação das 

políticas de nucleação das escolas e de implementação de calendário escolar adequado às 

necessidades do meio rural. (SECADI, 2007). 

Frigotto (2010), relaciona a função social da educação aos processos educativos na 

produção e reprodução das relações sociais, mais especificamente às relações entre a estrutura 

econômico-social, o processo de produção e divisão do trabalho, estando historicamente, 

subordinada às demandas do capital, chamando a atenção para a emergência de movimentos 

sociais urbanos e do campo na redefinição das relações entre Estado e sociedade no embate 

pelo controle do fundo público e por uma nova função social da educação. 

 

[...] a ação educativa escolar, sua dimensão política, se vincula e recebe a 

determinação na luta hegemônica que se efetiva entre as classes nas práticas sociais 

fundamentais, e que ela não é uma ação política que se dá no mesmo nível de ação 

política que se desenvolve no interior dessas práticas. (FRIGOTTO 2010. p. 207). 

 

Dessa forma, a relação trabalho-educação numa perspectiva crítica traz como 

necessidade a luta pelo trabalho como fundante do ser social, como exercício da liberdade e 

não como prepare de mão de obra alienada para a sociedade capitalista. Essa intencionalidade, 

se reflete na organização do trabalho pedagógico a partir da concepção de escolar que se tem 

e das matrizes teóricas e práticas adotadas. 

Ponce (2016. p. 1147) chama a atenção para a necessidade de reconstruir significado 

do tempo nas ações educativas escolares, norteado por finalidades e propostas, que permite 

contemplar a significação do passado, a visão crítica do presente, antecipando o futuro pela 

―intervenção de utopias construídas‖. Nessa segunda metade do século XXI, o que preocupa 

são as razões ocultas do currículo hegemônico, que é explícito em seu conteúdo, mas vem 

envolto por discursos que não esclarecem a sua verdadeira intencionalidade. (PONCE, 2016, 

p. 1142). 

Para Sacristán (2000), o currículo, é essencialmente prática, práxis refletido na prática 

pedagógica e interações entre o conhecimento e professores, educandos e outros sujeitos da 

comunidade escolar, assumindo assim caráter estruturante do processo de formação, 

agrupando diversas facetas da cultura, do desenvolvimento pessoal e social, aptidões e 
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habilidades. O currículo envolve fatores de ordem administrativa, pedagógica, cultural e 

política, além de valores diversos, refletindo teorias e práticas, numa escolar inserida num 

contexto social amplo. Dessa forma, o currículo muitas vezes representa conflitos de 

interesses. 

Para além do tempo cronológico, o tempo escolar é tempo de construção social, com 

vistas à justiça curricular, que deve ser a balizadora da qualidade da educação. 

 

[...] a justiça curricular é o resultado da análise do currículo que é elaborado, 

colocado em ação, avaliado e investigado levando em consideração o grau em que 

tudo aquilo que é decidido e feito em sala de aula respeita e atende às necessidades e 

urgências de todos os grupos sociais; ajuda-lhe a ver, analisar, compreender e julgar 

a si próprios como pessoas éticas, solidárias, colaborativas e corresponsáveis por um 

projeto de intervenção sociopolítico mais amplo destinado a construir um mundo 

mais humano, justo e democrático (TORRES SANTOMÉ, 2013, p.9, in PONCE, 

2016, p.1145). 

 

As escolas do campo pelas relações que se estabelecem com o trabalho, a terra e a 

comunidade carregam questões históricas de pertencimento a uma classe social (assentados, 

trabalhadores e filhos de trabalhadores rurais) que relaciona-se com a pratica educativa, na 

medida em que os sujeitos vão se inserindo coletivamente as atividades da escola, na busca da 

conscientização social e política e na luta por direitos básicos, como parte do cotidiano dos 

alunos, professores, funcionários e demais membros da comunidade. Nesse sentido, a 

proposta pedagógica da escola do campo deve refletir-se na intencionalidade do planejamento 

do professor. (MACHADO, 2003). 

O projeto político pedagógico apresenta-se como um elemento articulador entre as 

especificidades da escola do campo, da comunidade e necessidades da organização do 

trabalho pedagógico, quando em consonância com o projeto da educação do campo, 

incorporando a concepção de sociedade e de agricultura até as atividades de ensino-

aprendizagem voltadas à realidade camponesa, representando todos os envolvidos no 

cotidiano escolar (MARTINS, 2008). 

O projeto político pedagógico na educação do campo tem a tarefa de auxiliar na 

construção da identidade histórica do sujeito do campo (educadores e educandos), a 

compreensão do lugar em que vive, promovendo a construção de um ideário alinhado com a 

luta política e social que permitindo a constituição e a possibilidade de reinvenção da 

realidade. 
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O Projeto Político Pedagógico apresenta a intenção do que fazer, do realizar na 

escolar, construído e vivenciado pelos envolvidos com o processo educativo da escolar e 

assume papel fundamental como instrumento político e pedagógico, norteando as ações 

pedagógicas na escolar e em sala de aula materializando-se na forma como são abordados os 

conteúdos, como é distribuída a carga horaria, como se organiza o calendário, como se 

agrupam os educandos. (VEIGA,1995) 

As salas multisseriadas, com um professor assumindo a docência de duas ou mais 

salas é comum na oferta da educação básica no meio rural, no Brasil. O predomínio de classes 

multisseriadas e a unidocência, encontram-se historicamente relacionadas a educação de baixa 

qualidade, ao baixo desempenho escolar dos alunos e a elevadas taxas de distorção idade 

série.  

As escolas ou classes multisseriadas são uma forma de organização escolar em que 

alunos de diferentes idades e tempo ou níveis de escolarização (as chamadas séries) ocupam 

simultaneamente uma mesma sala de aula, sob a responsabilidade de um professor. Tal 

organização está presente na história da educação no Brasil desde a colonização. A partir da 

criação dos Grupos Escolares, na República, a adoção do modelo seriado popularizou-se. 

(JANATA e ANHAIA, 2015). 

Para Hage (2005), compreender-se a problemática da educação do campo e 

especificamente das classes multisseriadas implica relacionar diferentes aspectos como: a 

precariedade da estrutura física das escolas; as longas distâncias percorridas pelos sujeitos 

para chegar às escolas; as irregularidades com relação à merenda escolar; inexistência de 

material didático; descaso com a formação dos docentes; falta de acompanhamento 

pedagógico; relação escola-pais e Comunidade e situações de trabalho infanto-juvenil e o 

currículo. 

Arroyo (2010) chama a atenção para o fato de que é necessário desconstruir o 

imaginário negativo e preconceituoso que paira sobre as escolas multisseriadas, influenciando 

análises e pesquisas e enfatiza ainda a intencionalidade do poder público em elaborar políticas 

que tornem invisíveis e/ou inexistentes as salas multisseriadas.  

A organização seriada ou multisseriada legitima-se pela centralidade do conteúdo e 

sua superação passa pelo reconhecimento da especificidade formadora na organização da 

escolar do campo, aprofundando as especificidades do viver no campo, na produção e nos 
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movimentos sociais. A centralidade deve estar no sujeito, centrada nos educadores e 

educandos na organização do tempo-espaço, das turmas, respeitando seus tempos humanos de 

socialização, de formação e de aprendizagem (ARROYO, 2012). 

 

 [...] a questão nuclear para a pedagogia passa a ser como vivem e participam da 

história, do trabalho, das ações coletivas, dos movimentos os seres humanos em cada 

tempo humano, na especificidade do ser criança, adolescente, jovem ou adulto. 

(ARROYO, 2012. p.737). 

 

Daí a importância da incorporação de experiências sociais e especificidades dos 

educandos, em contraponto aos conteúdos curriculares oficiais, muitas vezes abstratos ou 

descontextualizados e processos de ensino aprendizagem e didáticas organizadas por uma 

lógica linear segmentada, etapista, e seriada que resulta na estrutura da organização, seja 

seriada e ou multisseriada. 

Arroyo (2010) chama a atenção para o aumento das tensões docentes, o esgotamento e 

o empobrecimento nas escolas seriadas e, com maior intensidade, nas multisseriadas, onde 

cada docente é o responsável solitário por sua turma, pelo conteúdo, pela disciplina, pela 

aprovação ou reprovação, tornando a organização do trabalho esgotante e empobrecedora.   

É reconhecida a importância do professor no processo de progressão e aprendizado 

dos alunos, no entanto, sua condição de trabalho tem se deteriorado, faltam professores 

habilitados, ou têm baixa qualificação, os salários inferiores aos da zona urbana, há 

sobrecarga de trabalho, quando comparados com os que atuam na zona urbana além das 

dificuldades de acesso e locomoção, fatores esses que levam a uma alta rotatividade. 

(SECADI 2007). 

Molina (2010) aponta que os principais resultados apontados por pesquisas 

relacionadas a educação do campo dizem respeito a cultura (representações, conflitos, 

identidade entre outros), currículo (das escolas e da formação de professores) e práticas 

pedagógicas. Em relação à multisérie, tais pesquisas apontam para (MOLINA, 2010, p. 34): 

crítica à nucleação; precariedade do transporte escolar e pela valorização da cidade; escolas 

isoladas com professores exercendo múltiplas tarefas, o trabalho fragmentado por séries, a 

rotatividade, a instabilidade; heterogeneidade nas classes multisseriadas consideradas por isso 

como ―anomalia‖ ou algo ―residual‖ a ser superado; necessidade de formação continuada e a 

construção de metodologias. 

Marrafon, Santana e Nunes (2017) apontam que escolas multisseriadas são pensadas a 
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partir do modelo de educação urbana, inadequadas às necessidades do trabalhador rural, e que 

as políticas educacionais dos sistemas de ensino são desconectadas das propostas de educação 

do campo, defendida pelos movimentos sociais. As autoras ressaltam que a organização 

escolar multissérie ou seriada configura-se como um problema marginal, uma vez que o que 

está em jogo é que educação e para qual sociedade se destina. A centralidade da reflexão 

deve ser, portanto, a concepção de formação humana que subjaz aos projetos implantados e 

em gestão. 

 

Metodologia de pesquisa 

 

Tendo como objeto de pesquisa a organização do trabalho pedagógico nas escolas 

básicas do campo, o objetivo deste artigo foi identificar as conceitos e relações referentes a 

categoria trabalho, educação e organização do trabalho pedagógico, nas escolas do campo, 

identificando conceitos, marcos e impasses teórico-metodológicos que influenciam na 

constituição desta forma de organização do trabalho pedagógico na escola. 

Foi feita uma revisão bibliográfica e documental buscando identificar marcos 

conceituais e teóricos, além de pesquisas acadêmicas que permitissem, numa abordagem 

fundamentada no materialismo histórico dialético, a construção de uma análise das categorias 

trabalho, trabalho e educação, educação do campo.  

O materialismo histórico dialético, preconizado por Marx como uma abordagem para 

interpretação da realidade, caracterizado pelo movimento do pensamento através da 

materialidade histórica, ou seja, descobrir pelo movimento do pensamento, as leis 

fundamentais que definem a forma organizativa dos homens em sociedade, historicamente, 

algo fundamental para compreender a realidade educacional em seus diferentes aspectos, 

contradições, idealizações e materialidade. (PIRES, 1997). 

Numa segunda etapa, a revisão voltou-se para a compreensão da organização do 

trabalho pedagógico, currículo, projeto político pedagógico e multisseriação, por serem 

formas identificadas como relevantes para as perguntas que nortearam esta pesquisa: 

 Como relacionar o trabalho, a educação e a organização do trabalho pedagógico na 

educação do campo? 

 Como a organização do trabalho pedagógico relaciona-se com aspectos conceituais da 
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educação do campo (educação básica)? 

Posteriormente à leitura, como resultados, foram identificados elementos, aspectos e 

relações apresentados pelos diferentes autores e foi feita uma análise que possibilitou as 

conclusões elencadas. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, tratou-se de uma pesquisa exploratória e preliminar, 

cujos resultados devem orientar desdobramentos que permitam ampliar a analise e incorporar 

diferentes aspectos e categorias. o aprofundamento com   mais aprofundada e detalhada.  

 

Resultados e Conclusões 

 

Foram encontradas diferentes referencias relacionando trabalho e educação, indicando 

a importância da intencionalidade e finalidade para uma educação socializadora. Também é 

possível perecer a indissociabilidade entre trabalho e educação.  

Numa sociedade capitalista, os riscos de um trabalho alienante podem ter reflexos na 

educação. Mais precisamente, na educação do campo, tida como de segundo plano, mesmo 

que haja normatizações, a materialização está condicionada a diferentes fatores estruturais, 

financeiros, formativos. 

A educação do campo, além dos aspectos relacionados ao trabalho e educação como 

categorias fundantes, deve também considerar aspectos territoriais e fundiários, que vão 

refletir no trabalho do campo e em aspectos sociais e culturais das populações com as quais se 

relacionam. 

A educação do campo, cujo conceito foi construído historicamente, forjado na luta dos 

movimentos sociais e com a participação da academia e sujeitos do campo localiza a 

educação num contexto que engloba outros aspectos além da questão especial/territorial, mas 

contemplando as particularidades sociais, culturais e produtivas dos diversos povos que 

ocupam o campo no Brasil.  

A organização do trabalho pedagógico pode materializar-se de diferentes formas, 

como o currículo, o projeto político pedagógico e a organização multisseriada, sem que esta 

organização necessariamente reflita os paradigmas da educação do campo. A liberdade de 

adequação organizativa não garante que esta esteja a serviço de uma educação crítica ou 

pautada nos interesses sociais.  
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Por isso, a necessidade de reconhecer a educação a partir deste paradigma, com 

processos de formação de professores, currículo e uma escola a serviço das necessidades 

destes povos, enquanto sujeito coletivo. 

No entanto, estas formas de organização também estão sujeitas a uma educação 

alienante, caso estejam orquestradas pelo conteúdo desconectado da realidade ou a serviço do 

mercado. 

Para além da questão de ajuste de calendário, organização da sala ou do conteúdo, 

para efetivamente romper com o modelo urbano e seriado de organização, é preciso centrar no 

sujeito do campo suas especificidades e necessidades, mais que no conteúdo ou no ensino 

voltado fornecimento de mão de obra e manutenção das estruturas econômico-sociais.  

Para que a educação campo esteja realmente alinhada com o trabalho como elemento 

fundante do ser social, não pode estar desarticulada do contexto histórico e social do qual se 

constitui. 

Um currículo próprio, professores com identidade com o campo, com uma formação 

de qualidade, valorizados, infraestrutura, garantia de acesso e permanência ainda permanecem 

no ideário. Em relação a essa utopia, paira a dúvida, frente ao avanço neoliberal, a ferocidade 

do agronegócio a capilaridade heterogênea dos movimentos sociais do campo – como efetivar 

a implementação do que já está normatizado e como atingir novas conquistas? 

Existem pesquisas voltadas aos aspectos pedagógicos, sem necessariamente alinhar-se 

com aspectos histórico críticos da educação do campo. No entanto, existem também pesquisas 

e esforços para um resgate (surgimento?) de uma educação do campo voltada para formação 

de sujeitos críticos e compromissada histórica e socialmente com o coletivo que representam. 

Por fim, é possível ressaltar também outros aspectos importantes identificados como 

as relações escola-comunidade; professor-educandos, além do envolvimento e participação 

dos pais e famílias, da secretaria de educação e equipes de gestão, secretaria de educação e 

movimentos sociais, na busca de matrizes pedagógicas que contemplem o trabalho e a cultura, 

na vinculação da vida escolar com o trabalho, a terra, a história, os movimentos sociais, 

valorização do sujeito do campo. Neste sentido, o diálogo com outras instâncias formativas, 

como a militância e a construção de pautas coletivas que sinalizem intencionalidades e 

finalidades são igualmente importantes na constituição desse sujeito e do projeto educação a 

ser construído. 
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Existem outros aspectos não abordados na construção deste artigo, mas que se 

relacionam diretamente com as relações trabalho e educação no campo, como a formação e 

trabalho docente e as condições para o exercício profissional. 

Esta investigação permitiu analisar aspectos da centralidade do trabalho no processo 

de constituição da essência humana, como atividade transformadora do mundo físico e social 

e seu caráter alienador e emancipador no contexto da ordem social capitalista, compreendendo 

a organização do trabalho pedagógico na escola como uma questão central no exercício de 

uma educação humanizadora e crítica. 

Por tratar-se de um estudo preliminar, permitiu identificar aspectos a serem 

aprofundados e detalhados em pesquisas posteriores. 
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RESUMO 

 O presente artigo visa tratar sobre a realidade das escolas do campo, a partir de uma crítica às políticas públicas 

no município de Cacoal, estado de Rondônia. A problemática se situa na seguinte questão: a educação ofertada 

nas escolas do campo está de acordo com a realidade dos alunos? A metodologia utilizada se deu pela vivência 

na realidade do município de Cacoal, bem como pesquisa bibliográfica. Constata-se que há fatores históricos que 

precarizam a educação do campo, presentes nas escolas, com um processo de ensino e aprendizagem que não 

corresponde à realidade dos jovens e crianças. Fatos mais atuais como a falta de acesso às escolas no campo, 

fechamento delas e a implantação de programas como o ensino a distância ou educação a distância (EAD). Com 

uma imensa lista de problemas a saída mais procurada pelos poderes públicos é o fechamento das escolas, nesse 

quesito o artigo traz uma crítica. 

 

Palavras chaves: Fechamento de escolas. Educação do Campo. Movimentos Sociais. 

 

ABSTRACT 
The present article aims to deal with the reality of rural schools, based on a critique of public policies in the 

municipality of Cacoal, in the state of Rondônia. The problem lies in the following question: does the education 

offered in the rural schools conform to the reality of the students? The methodology used was based on the 

reality in the municipality of Cacoal, as well as bibliographic research. It can be seen that there are historical 

factors that precarious the education of the countryside, present in the schools, with a process of teaching and 

learning that does not correspond to the reality of the young people and children. More  current events such as 

the lack of access to schools in the field, closure of them and the implementation of programs such as distance 

education or distance education. With an immense list of problems, the most sought after by the public 

authorities is the closure of schools, in which the article brings a criticism. 
 

Keywords: closure of schools, education in the countryside, social movements. 

 

Introdução 

 

O presente artigo visa tratar sobre a realidade das escolas do campo, a partir de uma 

crítica às políticas públicas no município de Cacoal, no estado de Rondônia. A problemática 

se situa na seguinte questão: a educação ofertada nas escolas do campo está de acordo com a 
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realidade dos alunos? A metodologia utilizada se deu pela vivência na realidade do município 

de Cacoal, bem como pesquisa bibliográfica. Há fatores históricos que precarizam a educação 

do campo, presentes nas escolas, com um processo de ensino e aprendizagem que não 

corresponde à realidade dos jovens e crianças que frequentam esse espaço educativo. Fatos 

mais atuais como a falta de acesso às escolas no campo, fechamento das mesmas e a 

implantação de programas como o ensino a distância ou educação a distância (EAD). 

Ao longo do tempo a educação em todo o país teve considerados avanços, porém nos 

últimos anos a precarização da educação fica evidente. Uma das questões atuais é o 

fechamento dessas escolas rurais acarretados por uma série de problemas que envolvem a 

comunidade em torno dessa escola. Ao tentar compreender o aumento de fechamento de 

escolas realizamos um breve estudo das mudanças que acontecem no campo principalmente 

com o aumento de latifúndios, a monocultura de uma forma arrasadora, enfim o avanço do 

agronegócio. 

As ―desculpas‖ usadas para o fechamento dessas escolas é uma questão chave nesse 

processo de precariedade da escola do campo, alegações de falta de recursos, como se a 

comunidade fosse culpada, sendo que a implantação de políticas públicas gira em torno das 

mãos dos governantes. Outras alegações como falta de alunos, esse número baixo de alunos é 

afetado diretamente por aquilo que é considerado como ―avanço‖ no campo que é o 

agronegócio, sabendo que esse agronegócio não traz um benefício real a comunidade, ou 

melhor, traz consequências desastrosas, como a degradação do meio ambiente e não respeito a 

cultura camponesa dessas comunidades. 

Um dos maiores efeitos acarretados por esse fechamento de escolas é o êxodo rural, 

que se encaixa como uma opção que a comunidade busca para que seus jovens tenham acesso 

à escola. Uma escola que não se diferencia muito daquela que estava lá no campo, já que esta 

tinha uma forma de educação ou modelo igual à da cidade, um exemplo são os professores ou 

educadores desses jovens que são de realidades diferentes dos alunos, na maioria urbanas. 

Outras questões são novas medidas usadas na educação desses jovens como a 

implantação do Ensino Médio por Mediação Tecnológica o EMMTEC. São falsas saídas, as 

quais são criticadas pelas organizações sociais, pois compreendemos que há necessidade de 

investimento em capacitação de professores que possam trabalhar nas escolas do campo e que 

o acesso a essa tecnologia seja como instrumento auxiliar no desenvolvimento das atividades 
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educativas. Inclusive, entendemos que a educação para os professores para trabalhar em 

escolas do campo necessita de uma formação diferenciada, com valorização da realidade e 

especificidade do modo de vida camponês. 

A polarização de escolas, é outra medida adotada para estudantes do campo, e até 

mesmo o caso de reagrupamento de séries. 

 

Fechamento das escolas em Rondônia: um problema na conjuntura atual 

A ideologia que caracteriza esse momento atual do país corresponde as mazelas que 

cercam o fechamento das escolas em Rondônia e todo país, envolto de uma política que não 

investe na permanência dos jovens no campo. O fechamento de escolas rurais nos últimos 

anos no país aumentou consideravelmente, contudo isso acarreta uma série de problemas que 

não afeta só a área da educação, mas sim desencadeia outros problemas. 

 

Com tantas escolas fechadas torna-se evidente que muitos alunos residentes no 

campo necessitem fazer viagens exaustivas para chegarem às escolas urbanas e 

receber um ensino que desvaloriza toda sua realidade, uma vez que, os currículos 

dessas escolas não levam em consideração as peculiaridades desses educandos 

(MACHADO, 2016, p. 2). 

Essa troca campo e cidade às vezes pode ser simplesmente pelo fato das escolas rurais 

estarem em situações precárias, por não terem as condições necessárias para um ensino de 

qualidade. Concordando com Zakrveziski (2002, p. 12): ―Na área governamental, observa-se 

a lógica capitalista na maioria dos municípios, com proposições meramente economistas e 

perversas, que vêm propor medidas simplistas‖. Essas políticas que visam a cada dia 

desenvolver uma educação homogênea e ideológica, buscando sempre gastar menos e atender 

mais como se quantitativo fosse sinônimo de qualidade. 

Para se ter uma ideia o número de escolas rurais fechadas em Rondônia de 2003 a 

2012 foi de 1150, um número altíssimo, na região norte esse número chega a 16.882 escolas 

fechadas nesse período, nos últimos anos foram fechadas 217 escolas ao mês em média no 

Brasil. A alegação na maioria desses casos gira em torno da falta de alunos, tendo em vista 

que nos últimos anos o número de moradores no campo diminuiu e número de latifúndios 

aumentou. Outro fato que as autoridades alegam seriam os gastos, ou seja, as maiorias das 

escolas do campo fecham o ano em déficit com as prefeituras ou governo (Censo escolar 2003 

e 2012 MEC/INEP). 
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Seria evidente idealizar que as escolas rurais existentes no estado receberam todos 

os investimentos possíveis para garantir um ensino que possibilite o 

desenvolvimento integral aos seus alunos. Porém, o que se percebe é a existência de 

escolas precárias com déficit em recursos humanos, pedagógicos, estruturais e 

tecnológicos (MACHADO, 2016, p. 2). 

Dentro da realidade do campo fica evidente que a educação oferecida nas escolas do 

campo não é a mais próxima da sua realidade, ou seja, a educação do campo ou da cidade 

nessa sociedade capitalista é uma educação para o emprego. Outra curiosidade que é passado 

que a vida boa ou o emprego bom está na cidade implantando uma falsa ideia que muitas 

pessoas caem com facilidade já que são moldados assim desde pequenos dentro da própria 

escola longe da sua realidade. 

 

Educar as crianças para que compreendam e se situem na realidade onde vivem, 

começando pelo Assentamento e chegando à sociedade e ao mundo como um todo; 

para que saibam pensar e agir com autonomia, tendo consciência da missão de 

continuadores da luta pela terra e de outras lutas da classe trabalhadora, e ainda para 

que tenham um preparo técnico e científico para participar nos processos produtivos 

e organizativos do Assentamento (SOUZA, 2006, P. 107). 

As diversas políticas de universalização para que fosse garantida condições de acesso 

permanência na escola não estão sendo garantidos nas escolas rurais. A linha de pensamento que os 

movimentos sociais defendem é que a escola do campo tenha relação com sua realidade, um conteúdo 

que esteja próximo desse aluno, pois a compreensão é mais fácil porque o assunto compreendido já foi 

ou é visto por esse aluno. 

 

A escola precisa estar em sintonia com as mudanças que acontecem no local, com as 

novas necessidades criadas e recriadas e com as expectativas de formação que vão se 

constituindo de acordo com o modo de vida e de trabalho, que também estão em 

transformação (VENDRAMINI, 2007, p. 9). 

 

Um grande problema é que essa realidade do aluno está sendo mudada, com o avanço 

do agronegócio que está diretamente ligada com o fechamento dessas escolas. O agronegócio 

tem um falso discurso que se diz projeto de avanço para o campo em Rondônia, ofusca 

expressivamente a um grande fechamento de escolas e afastamentos de jovens do campo, 

sabendo que este capital fornece o mercado externo e não a melhoria da vida dos camponeses 

(as). O agronegócio foi pensado como renovação da agricultura no campo, com 

modernização, trabalhadores foram trocados por máquinas, uma das proporções é a grande 

concentração de terras, produção elevada, impactos ambientais, perca de mão de obra um 
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processo de dominação de riquezas e tecnologias. Podemos relacionar com Fernandes (2008, 

p.48): ―Da escravidão a colheitadeira controlado por satélite, o processo de exploração e de 

dominação está presente, a concentração da propriedade da terra se intensifica e a destruição 

do campesinato aumenta‖. 

O agronegócio tem influência no fechamento das escolas, se uma análise for feita 

sobre a concentração de terras nas mãos de um único proprietário, expulsando muitas famílias 

camponesas, assim se diminui o número de moradores do campo e o número de aluno já que 

mais pessoas vão para a cidade, e os filhos dos latifundiários estudam na cidade. É frustrante 

esse desrespeito aos nossos direitos, rasgam a constituição e desvalorizam crianças, jovens 

que dependem dessa educação do campo. É estupidamente visível as faltas e as imersas 

regalias e crimes lícitos onde a LDB não é cumprida dentro dos parâmetros educacionais, 

onde falta adaptações as realidades da vida rural de cada região, onde há metodologias que 

não condiz com a realidade vivida, mostrando uma complicada formação de jovens e crianças 

do campo. 

Há um retrocesso visto que não se valoriza a vida dos (as) estudantes e são 

influenciados a sair do campo e ir para a cidade para se tornar mão de obra barata de grandes 

empresas exploradoras na atualidade capitalista. Outra medida é o EMMTC que distorce a 

realidade do campo, onde professores são substituídos por máquinas (televisão ou projetores), 

há um investimento de capital nesse modelo por parte do governo. Modelo tal que deixa a 

mercê às Escolas Famílias Agrícolas que hoje estão em grande abandono, a qual era uma 

experiência e referência de modelo de ensino para o campo valorizando a permanência de 

jovens em atividades na Unidade de Produção da família. Seria evidente idealizar que as 

escolas rurais existentes no estado receberam todos os investimentos possíveis para garantir 

um ensino que possibilite o desenvolvimento integral aos seus alunos. Porém, o que se 

percebe é a existência de escolas precárias com déficit em recursos humanos, pedagógicos, 

estruturais e tecnológicos. 

 

A maioria das escolas rurais do estado são de responsabilidade dos municípios, 

entretanto, o governo firma parceria com respectivos munícipios e assim poder 

atender o Ensino Médio nessas escolas. Com o argumento de que o estado não 

possui docentes suficientes para atender o ensino na zona rural o governo vem desde 

2013 buscando implantar a Mediação Tecnológica no campo, isto é, uma 

modalidade de Ensino a Distância (EAD), destinado prioritariamente às turmas dos 

1º anos do Ensino Médio e assim sucessivamente (MACHADO, 2016 p. 2). 
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É eminente que a educação vem sendo precarizada na sua real situação de abandono onde cada 

vez mais os índices mostram o aumento do êxodo rural, acarretado pelo aumento cumulativo da 

cidade, onde se torna um ponto de esperança pra muitos onde há um aumento prepotente de favelas. 

Na contramão de tudo que vimos, um novo sujeito muito importante na luta por uma educação do 

campo e para o campo são os movimentos sociais. Estes movimentos sociais entram em debate 

justamente para criticar o porquê de uma educação urbanizada seja o modelo aplicado nas escolas do 

campo. 

 

Neste sentido, o fortalecimento e apoio dos movimentos sociais como o MST 

aparecem como uma forma de lutar contra o sistema, uma vez que a educação rural 

da forma que está sendo desenvolvida ―é uma escola que se localiza no campo, mas 

não pertence ao campo, à medida que seus sujeitos não fazem parte dela‖ 

(WIZNIEWSKY; MEURER; DAVID, 2010, p. 29). 

 

Uma das vitórias conquistada pelos movimentos sociais é o desenvolvimento de um 

curso para a formação de professores vindos do campo da mesma realidade que ao término 

possam voltar a suas comunidades e contribuírem com uma educação voltada para essa 

realidade tão falada. Essa vitória não é uma luta de agora dos movimentos sociais, pois essa 

batalha foi travada e vem sendo travada até hoje. 

Em comunidades organizadas onde os pais estão presentes nas lutas os fechamentos 

das escolas não foram de grande avanço, pois houve manifestação e luta um confronto de uma 

ideologia para o campo contra esse processo de progresso e regresso ao mesmo tempo do 

camponês, uma proposta ofuscante e tenebrosa para o campo e para a educação. Por trás do 

fechamento das escolas há interesses maiores do capitalismo que infunda o projeto de 

―progresso‖ para o campo, que é o avanço das plantações em larga escala, retirar escolas do 

campo e esvaziar o campo, comprar terras baratas e o avanço dos grandes latifundiários, a 

devastação da natureza e o eminente êxodo rural. 

Escola José Mauro de Vasconcelos: uma luta de resistência local 

Esta escola se localiza no estado de Rondônia, no município de Cacoal, no setor 

prosperidade, um setor na zona rural que é muito rico em recursos hídricos, mas que sofre 

com o êxodo rural. Avanço eminente de uma frota comercial capitalista que é o avanço do 

plantio em monocultura, desapropria terras, expulsa camponeses, troca mão de obra humana 

por máquinas e contamina os rios e matas pelos arredores e causa impactos na vida dos 
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moradores ali presente. Contudo, a escola ainda se mantém firme graças a luta da 

comunidade, pois os antigos gestores do município e da secretaria de educação, em 2010 

propuseram com veemência o fechamento da escola. Desde então até 2017 a luta vem sendo 

grande, com construções e trabalhos na escola em mutirão, fazem arrecadações pra manter a 

escola ―em pé‖. 

Em meados de 2010 os pais criaram comissões e as recriaram durante esses anos 

lutando pela sua permanência da escola. Várias foram as estratégias do governo municipal 

para fechar a escola, com o intuito de construir uma escola na cidade ou levar os alunos para 

outra escola, sendo que as condições nessa outra escola eram terríveis, pois ao lado há um 

lixão e já foi comprovada a contaminação de água, além de outras irregularidades, onde 

alunos pequenos de idade de 4 a 5 anos iriam andar até 80 quilômetros ao dia. 

As irregularidades do local são muitas, além das já citadas, nesse setor, próximo a 

escola foi construído um aterro sanitário sem aval da comunidade. Houve audiência com mais 

de 300 moradores contra essa construção, mesmo assim foi realizada por cima dos direitos do 

povo dessa localidade, foi mais de um ano de luta onde o Ministério Público liberou a 

construção em cima de uma das maiores nascentes que tem na região, há um descaso 

tremendo com o campo, querem esvaziar o campo e vender as terras para o agronegócio. 

Nesse contexto de luta uma figura que se destaca é a diretora dessa escola, uma mulher 

forte que até sofreu ameaças, mas se manteve ao lado da comunidade, foi feito pressão da 

secretaria para tirar ela dessa escola. Mas com luta ela permanece na escola se doando e 

trazendo benefícios a comunidade, lutando por uma educação digna no campo e para o 

campo. Muitos trabalhadores dessa região foram para a cidade e muitos moradores disseram 

em relatos que se a escola fechar vão embora da localidade. 

Na proposta da Secretária Municipal de Educação, os (as) estudantes da Escola 

Municipal José Mauro de Vasconcelos iriam todos para uma escola também municipal 

Claudio Manuel da Costa, sendo que o transporte seria de longa distância com travessia de 

balsa. Em contrapartida a escola propôs o reagrupamento de turmas diminuindo o número de 

professores e sucessivamente os gastos, diminuiria o número de turma mas aumentaria o 

número de alunos em uma mesma sala de aula, mas não significa maior qualidade no ensino. 

A amplitude da vertente que cerca esse ―veneno‖ ridicularizado por certas políticas e 

gestões que dizem que escolas no campo, só trazem gastos e problemas é uma mentira 
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construída pelo poder capitalista, que pensa que educação boa é na cidade. Uma pesquisa 

realizada pelo INEP (2015) confirma que a média dessa escola era das mais privilegiadas no 

município, previsto que não tem nem muito investimento nessa escola. 

Contudo a luta ocorre m duas das seis escolas que permanecem no campo, que foram 

ameaçadas por esse processo de retirar os alunos do campo para a cidade. Nas escolas onde a 

comunidade não se movimentou contra essas imposições os alunos foram remanejados para 

outro ambiente, fora das condições previstas, onde cada dia mais o campo vem sendo 

esvaziados por políticas que não valorizam direito dos camponeses. 

A Escola José Mauro de Vasconcelos é uma referência de luta na região onde 

camponeses e movimentos de luta de base se uniram e vivem a história da escola, prezam pelo 

direito de seus filhos, onde se busca dignamente por educação e boa infraestrutura, onde 

educação seja direito não esmola. 

 

Movimentos sociais e a luta por uma educação digna 

Os movimentos sociais em Rondônia a cada dia ingressam na luta pela educação do 

campo, onde se preza a educação não como custo, mas investimento para sociedade e para o 

futuro uma dessa conquistas de luta foi a entrada de camponeses numa universidade, a criação 

do Curso de Licenciatura em Educação do Campo e a permanência de escolas rurais.  

 

Os movimentos sociais apontam ao reivindicarem uma educação pública de 

qualidade, que atenda aos interesses das camadas populares. Assim, a educação 

voltada para a construção de uma cidadania ativa aquela em que os cidadãos 

efetivamente participam das decisões políticas que os afetam aparece nos 

movimentos docentes/discentes, nas organizações comunitárias de pais que lutam 

por escola, nos programas e nas ações de partidos de esquerda, sendo também uma 

das bandeiras do Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra (RIBEIRO, 2002, p 3.). 

 

Nesse contexto foram anos de luta dos movimentos em Rondônia em nível de Brasil 

para que se crie e se execute esse curso desenvolvido com características para o campo, mas 

que ainda falta muitos investimentos para se superar o preconceito e essa hierarquia 

construída por classes dominantes, e pelo sistema político do nosso país, que se faz pelo 

capital e por benefícios a algumas empresas dominantes. ―Dessa forma, o movimento social 

da educação do campo constrói uma proposta de educação que objetiva transformar o homem 

do campo, o camponês no meio rural brasileiro, experimentando os seus próprios anseios e 
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convicções‖ (DALTRO, 2015, p 6). Destaca-se o MST, MPA, FETAGRO e outros 

movimentos de luta pelos trabalhadores camponeses que se prezam a lutar por direitos a essa 

classe, onde não haja diferença no investimento no campo e cidade e que seja caracterizado 

um ensino a realidade do aluno. 

Em Rondônia há carência no quadro de formação dos professores, sendo que muito 

tem uma metodologia imposta pelo estado onde se prendem mais no contexto onde o aluno 

não se relaciona com sua realidade. A proposta do curso de formação de educandos para o 

campo na universidade federal vem trazendo uma nova proposta de trazer e ensinar a o aluno 

essa troca de ideias e realidade do campo em que vive, não fugir de sua realidade e buscar o 

fortalecimento dos camponeses no campo. 

 

A Educação do Campo não expressa apenas a adoção de uma nova nomenclatura e 

não pode ser compreendida de forma isolada dos processos de produção material e 

social da vida que a constitui. Tratar de tal questão requer pensar no contexto no 

qual vivemos, portanto, na sociedade organizada e sustentada em relações 

capitalistas que expressam a contradição entre capital e trabalho, que se pautam na 

produção crescente e insaciável de mais-valia e não nas necessidades humanizadas 

(MARIANO, 2014, p. 2). 

É notável os parâmetros que cercam as políticas públicas do estado de Rondônia e do 

Brasil onde buscam ensinar por meio de processos, que contradizem com o modelo sonhado 

para o campo, como o EMMTEC e a militarização de escolas. Onde a ideologia foge da 

realidade do aluno e cada vez mais retira o senso crítico e lutador de uma sociedade, é 

necessário que os movimentos se fortaleçam contra essa metodologia, que manipula e 

monitora a sociedade e afligem as características do campo. 

Conclusão 

 

Conclui-se que o fechamento das escolas no Brasil nada mais é do que uma forma de 

diminuir os investimentos que já são poucos na educação, dessa forma os governantes não 

terão compromisso em manter as escolas no campo. Às vezes por interesses maiores, pois 

empresas ganham com mais quilômetros para transportar essas crianças, então escolas mais 

distantes, mais transporte escolar, menos investimento no campo. A EAD é outra medida que 

não visa em nada os interesses dos alunos apenas interesses econômicos e capitalistas visando 

diminuir gastos que essas escolas do campo estavam provocando. 
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O fechamento de escolas pode ser evitado se as comunidades se juntarem e se 

mobilizarem, pois não se podem fechar escolas do campo sem o acordo da comunidade. O 

ponto chave para toda a discussão, ou melhor, para que a comunidade vença esses problemas 

é apenas a comunidade se juntar serem unidos, a última palavra vem da comunidade todas 

essas escolas serão alteradas se a comunidade não mostrar sua indignação, mostrar que são 

contra essas modificações. 

Enfim, todos esses processos giram em torno de modelos e processos que levam em 

vista a economia de gastos tentando diminuir ao máximo os gastos necessários, não tendo a 

visão de que o mais importante seria a qualidade da educação. As políticas públicas hoje não 

condizem com a necessidade de um ―todo‖, e principalmente, negam as necessidades do 

campo, que vive num repleto descaso. Vemos, contudo, que há muita luta em defesa da 

educação, que realmente existe muitos que erguem a bandeira do campo e enfrentam essas 

mazelas, criadas pelos nossos governantes, que deliberam leis e infligem a constituinte 

fechando escolas e colocando crianças a mercê de uma educação diferente de sua realidade. 

Nos últimos anos as escolas no campo e a educação no Brasil vem sofrendo massacres 

em assentamentos, avanços eminentes do agronegócio, mão de obra escrava barata, êxodo 

rural e outros. Pois é preciso que se acha união para que se construa uma educação real, digna 

e que se viva a realidade dos alunos com uma formação de caráter e que o campo seja 

reconhecido com seu verdadeiro valor, com que realmente seja construída uma nova ideologia 

onde haja respeito aos seres humanos e a natureza. 
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é a influência do movimento social na construção da escola, e como se deu sua fundação, 

além de suas lutas atualmente, sendo o objeto de pesquisa a escola Paulo Freire no município de Nova União. A 

metodologia utilizada foi através de pesquisa realizada com entrevistas, observações, leitura na escola e 

entrevistas com membros do movimento social, comunidade em geral que faz parte da constituição e 

manutenção da escola. Constata-se que o movimento social tem um papel fundamental na fundação e forte 

presença nos dias atuais, acompanhando o processo de ensino e aprendizagem. O texto permite acompanhar a 

história da escola, mostra o quão a escola cresceu desde sua fundação até os dias atuais, aponta um desafio para a 

continuidade e construção permanente de uma educação diferenciada, num contexto de luta de classes. 

 

Palavras-chave: Educação. Luta. Movimento social. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is the influence of the social movement in the construction of the school, and how its 

foundation was founded, besides its struggles today, being the object of research the Paulo Freire school in the 

municipality of Nova União. research conducted with interviews, observations, reading at school and interviews 

with members of the social movement, community in general that is part of the constitution and maintenance of 

the school. It is observed that the social movement plays a fundamental role in the foundation and strong 

presence in the present day, accompanying the process of teaching and learning. The text allows to follow the 

history of the school, shows how the school has grown from its foundation to the present day, points out a 

challenge for the continuity and permanent construction of a differentiated education, in a context of class 

struggle. 

 

Keywords: Education. Fight. Social movement. 

 

 

Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo a influência do movimento social na construção e 

manutenção da escola Paulo Freire, os resultados encontrados originaram-se da pesquisa 
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executada na Escola Paulo Freire, a metodologia utilizada foi de entrevista com membros da 

escola e movimento social visando compreender as diferenças que podem ser encontradas em 

uma escola do campo situada dentro de um assentamento. Cujos fundadores são o movimento 

social, com apoio de toda comunidade, sendo construído um modelo diferenciado, buscando 

trazer o dia-a-dia dos alunos para dentro da sala de aula, lembrando que esta escola só surgiu 

por causa do movimento social que com suas lutas fez surgir no início escolas multisseriadas, 

posteriormente se uniriam e consolidariam uma escola polo no Assentamento Palmares. 

Podemos observar, atualmente, que existe uma luta para manter o uniforme 

diferenciado que a escola possui, o mesmo tem a cor e os símbolos que representam a luta, 

conquista do assentamento, e também a realidade do povo camponês. Também encontra-se 

uma resistência e luta por professores que estejam ligado ao MST Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, para que a educação seja diferenciada uma educação com 

base na realidade de todos os alunos (as) que são filhos (as) de camponeses residentes no 

Assentamento Palmares. 

A escola visa preparar seus alunos para a vida, assim, entende que é através de uma 

educação voltada para realidade que pode contribuir para gerar o aprendizado de conceitos e 

valores, que emergem como exigência para se manter diante dos desafios modernos. Busca-se 

nesse sentido uma educação libertadora, na concepção de Paulo Freire (2005), sendo 

coerentes com o intelectual que dá nome a escola. 

Nosso objeto de pesquisa tem uma longa história que vem desde do Acampamento 

Zumbi dos Palmares no ano de 1994, que deu origem ao atual Assentamento Palmares, que 

passou por várias lutas, uma delas a construção da escola. Na escola procura-se tomar 

decisões em conjunto para que sejam executadas em conjunto, avaliar o que se está fazendo, e 

assim dividir o resultado sendo ele bom ou ruim, pois a responsabilidade é de todos/todas. 

Pois, ―nenhum educador tem o direito de atuar individualmente, por sua conta e sob sua 

responsabilidade‖ (MAKARENKO, apud LUEDEMANN, 2002). 

 

Identificação do objeto pesquisado 

 

A Escola Paulo Freire criada a partir do Decreto nº 93/99 iniciou suas atividades em 

fevereiro de 1999. O Decreto nº 255/2001 –a institui como Escola Municipal Polo de Ensino 
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Fundamental Paulo Freire, e posteriormente o Decreto nº 235 de 16 de dezembro de 2005 

mudou a nomenclatura para Escola Municipal de Ensino Fundamental Polo Paulo Freire, 

tendo a seguinte sigla: E.M.E.F.P. Paulo Freire. A mesma está localizada na Agrovila Boa 

União, Gleba 04, Assentamento Palmares, área rural do município de Nova União e distante a 

cinco (5) quilômetros da sede. Foi criada com o objetivo de atender os filhos (as) das famílias 

assentadas, beneficiárias da Reforma Agrária. 

A Educação Infantil com o Pré-escolar iniciou suas atividades em fevereiro de 1999, 

sendo no mesmo pátio, mas em um prédio diferente, com nome de escola Arco-Íris. Em 2012 

há uma junção do Pré-Escolar à Escola Paulo Freire, ficando denominada Escola Municipal 

de Educação Infantil e Ensino Fundamental Polo Paulo Freire – E.M.E.I.F.P. Paulo Freire, 

ofertando em seu bojo a Educação Infantil para crianças na faixa etária de 04 e 05 anos, e o 

Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, atendendo entre 6 e 7 turmas por ano. 

O prédio escolar construído em alvenaria passou por uma reforma geral em 2008 e 

ampliação da estrutura física em 2010. As salas possuem ventilação natural e artificial 

(ventilador e ar condicionado). Na Escola Paulo Freire tem dez salas de aula, uma sala para 

professores, uma secretaria e supervisão, uma sala para direção, dois banheiros para alunos 

(as) e um banheiro para funcionários (as), um pátio coberto e uma cozinha. No espaço físico 

onde desenvolve-se a Educação Infantil (pré-escolar) tem uma sala única, três banheiros, uma 

cozinha, três despensas e pátio coberto com quadra de esporte. 

A escola conta com direção, vice direção, duas coordenadoras pedagógicas 

(supervisoras), duas pessoas que atuam na Secretaria (setor administrativo) e APP 

(Associação de Pais e Professores); portanto, os serviços de escrituração, supervisão, e 

administração são feitos na escola com parecer e apoio da Secretaria Municipal de Educação 

do Município – SEMECET. 

A escola conta com a participação dos pais em muitas decisões e atividades escolares. 

O horário de funcionamento da escola é das 07h às 18h. Cada turno de aula corresponde a 4 

horas diárias. Período matutino das 07h às 11h, período vespertino das 13h às 17h sendo que 

entre os períodos matutino e vespertino ocorre o horário de almoço de professores e 

funcionários e durante a noite a escola fica fechada por cuidados de vigias noturnos. A Escola 

é administrada por uma (1) diretora, duas (2) secretarias, duas (2) orientadoras, cinco (5) 

vigias, oito (8) merendeiras/zeladoras, dezenove (19) professores. 
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A escola atende quase todo o Assentamento Palmares, sendo da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, a mesma tem um diferencial das outras escolas do município, tanto por 

ser do campo, como seu uniforme tem um grande significado para todos que participaram da 

fundação do Assentamento Palmares e da Escola Paulo Freire. O uniforme é vermelho, tendo 

um círculo contendo o nome da Escola, as estrelas: Representando as agrovilas, o espaço de 

abrangência da escola (em sua origem), ao centro um lápis com ponta dupla: o lápis como 

instrumento de trabalho e estudos e a enxada simboliza a valorização do trabalho, um ato 

físico e também intelectual. No campo, o lápis e a ferramenta de trabalho caminham juntos, 

além disso há uma árvore brotando do livro, fonte inesgotável de conhecimentos, uma 

educação voltada para a terra, a natureza, a preocupação com a educação ambiental e 

utilização de recursos renováveis. Também, faixas descendo trazendo o nome do município, 

escola e assentamento. A comunidade escolar em Assembleia aprovou pela predominância da 

cor vermelha nos uniformes escolar, tendo como referência a comunidade local e o seu 

processo histórico e de luta para conquista da área, do Assentamento. 

A maioria dos alunos conta com o transporte escolar para chegar até a escola, sendo 

uma conquista o acesso gratuito ao transporte escolar, porém, se constitui como um desafio 

permanente de acompanhamento tanto da escola, quanto das famílias. À distância percorrida 

pelo transporte escolar para atender a comunidade varia entre 2 km (mínima) a 9 km de 

distância (máxima) somente os alunos que moram na mesma gleba onde está localiza a escola 

vão a pé. 

Os instrumentos didáticos e metodológicos usados na escola são: o método de 

orientação destas escolas baseia-se nos princípios Freireanos, que tem os sujeitos e a realidade 

como ponto de partida e de chegada. Como instrumentos didáticos e pedagógicos utilizam-se: 

o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD, Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, 

Leis de Diretrizes e Bases - LDB, Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas 

do Campo (resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril de 2002). Livros e revistas cedidos pelos 

movimentos sociais e outras instituições nos quais a escola e comunidade estão inseridas ou 

vinculadas (PPE- Projeto Pedagógico Escolar 2012). O acervo bibliográfico é diversificado e 

possui controle e registro. Os programas que atendem as escolas são: PDE Plano de 

Desenvolvimento da Escola e PME Plano Municipal de Educação, e suas ações são 

elaboradas e desenvolvidas pela equipe escolar de acordo com o previsto. 
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Atualmente a escola atende 286 alunos (as), sendo todos do Assentamento Palmares, o 

qual conta com 12 agrovilas em média cada agrovila contém 21 lotes cada lote com 24 

hectares, sendo assim aproximadamente 250 famílias, grande parte dessas famílias tem sua 

renda principalmente da produção de leite, mais uma pouca parte tem sua renda familiar vinda 

de diferentes culturas como: produção de milho, feijão, cacau, café, entre outras. Foram 

assentadas famílias oriundas de diferentes Estados do País, como: Minas Gerais, Espírito 

Santo, Mato Grosso, São Paulo, entre outros. 

 

Fundamentação teórica 

 

A Escola Paulo Freire com seu Projeto Político Pedagógico reafirma a base política e 

pedagógica, pois, segundo Aristóteles ―todo ato humano é um ato político‖. Ao referir-se a 

dimensões políticas e pedagógicas encontramos em Mendes, quando faz relação da teoria e 

prática: 

Política, aqui pode ser entendida como uma maneira de pensar e agir. Traduz uma 

visão de mundo (...). Agimos, lidamos com o conhecimento e com o aluno de forma 

política. A Pedagogia como ciência da educação, compreende um conjunto de 

doutrinas e princípios teóricos que visam subsidiar e orientar a ação educativa. (...) a 

teoria pedagógica é uma ciência da e para a prática educacional (MENDES, 2000, p. 

01). 

 

A partir do fragmento de Mendes entendemos que teoria e prática se relacionam. 

Vendramini vem para fortalecer com uma breve reflexão sobre a realização entre trabalho, 

educação e movimento social, toma-se a luta por uma Educação do campo no Brasil e 

identifica-se  

[...] necessidade premente de recuperar a dimensão do trabalho como central nas 

análises sobre Educação do Campo e sobre Movimentos Sociais, compreendendo 

que a educação só pode ser pensada em condições materiais concretas e, 

especialmente, nas formas de produção da vida alternativas às atuais 

(VENDRAMINI, 2010, p. 134). 

 

O trabalho é uma característica humana importante, pois somente nós, homens e 

mulheres temos a capacidade de pensar, planejar, avaliar e replanejar a ação para garantir 

nossa existência, assim nos transformamos e transformamos o mundo. Conforme o 

pensamento de Saviani (2007), identifica-se a existência humana como uma produção dos 

próprios seres humanos, pois,  

[...] o homem não nasce homem. Ele forma-se homem. Ele não nasce sabendo 

produzir-se como homem. Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a 
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produzir sua própria existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, 

a formação do homem, isto é um processo educativo. A origem da educação 

coincide, então, com a origem do homem mesmo (SAVIANI, 2007, p. 154). 

 

A partir do excerto acima, Saviani nos traz uma discussão do ser humano como ser 

histórico, bem como a formação humana como educativa. Reforçando o pensamento de 

Saviani, Paulo Freire relata, 

Mais uma vez os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, se propõem a 

si mesmo como problema. Descobrem que pouco sabem de si [...] estará, aliás, no 

movimento de seu pouco saber de si uma razão desta procura. Ao se estalarem na 

quase, se não trágica descoberta de seu pouco saber de si, se fazem problema a eles 

mesmos. Indagam. Respondem, as suas respostas os levam a novas perguntas. O 

problema de sua humanização, apesar de sempre deve haver sido, de um ponto de 

vista axiológico, o seu problema central, assume, hoje, caráter de preocupação 

iludível‖ (FREIRE, 2005, p. 29). 

 

Freire, assim nos traz a reflexão da problematização da realidade, a partir da qual 

acontece a conscientização e dessa forma se desenvolve o processo educativo. Sempre há 

necessidade de pensar e construir o conhecimento a partir da vida dos sujeitos envolvidos. 

Assim, o pensamento dos movimentos sociais populares do campo aponta que trabalho, 

educação e cooperação devem estar vinculadas. 

[...] Precisamos nos reeducar, aprender a viver no coletivo, nos capacitar para 

cooperação [...] o grande papel da escola é ajudar no processo de educação do 

coletivo. É uma das principais formas de ajudar é criando condições objetivas para 

que as crianças, desde pequenas se capacitem para a organização coletiva, para a 

cooperação. Capacitar-se significa saber fazer na prática (MST, 1992, p. 3-4). 

 

Reforçando a ideia dos movimentos sociais populares, que educação tem que estar 

ligada a cooperação o centro ecumênico de documentação e informação (CEDI) afirma que, 

A valorização da cultura popular, a centralidade atribuída ao diálogo, a ética e a 

democracia no processo de construção  de relações sociais mais justas; a necessidade 

de ter como referência constante, ao longo de qualquer processo pedagógico ou de 

mudanças social, a realidade da vida dos educandos e a forma como eles encaram 

esta realidade – a relação entre conhecimento e politização, entre educação e 

movimentos sociais; o estimulo ao pequeno, ao miúdo, ao cotidiano; a tentativa de 

fazer com que o ensino seja também pesquisa, uma investigação curiosa sobre a 

realidade (tempo e presença, CEDI – centro ecumênico de documentação e 

informação, n. 272) 

 

Discordando dos movimentos sociais em que educação e cooperação andam juntas, 

Campos afirma: 

Tradicionalmente, o pensamento educacional brasileiro acostumou-se a dividi seus 

temas em dois campos separados e até mesmo antagônicos: de um lado discutiam-se 

a questões educacionais vista por dentro do sistema escolar, de outro, definia-se o 

campo da chamada educação popular, entendida como aquela que se dá fora do 
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âmbito do Estado [...] ou seja, o tema das lutas sociais por educação formal estava 

excluído de ambos os campos de analise (CAMPOS, 1991 p.57) 

 

Metodologia 

 

Foram realizadas pesquisas na escola Paulo Freire, pelas discentes de Educação do 

Campo Ciências da Natureza, 5º período, autoras desse trabalho, a escola se encontra na gleba 

4 do assentamento Palmares, agrovila boa união, área social, Nova União - RO. Pesquisas 

sendo realizadas no mês de agosto de 2017, recolhendo informações através de pesquisa com 

funcionários da escola pais e membros dos movimentos sociais. 

Esta pesquisa foi feita através de entrevistas com professores e outros funcionários da 

escola Paulo Freire, também foram entrevistados pessoas que fazem parte da comunidade do 

Assentamento Palmares e são membros do movimento social (MST), buscando compreender 

a influência que os movimentos sociais (MST) tem sobre a escola, desde sua origem até 

atualmente, revisões bibliográficas em documentos escolares como o PPE (Projeto Político 

Pedagógico) da escola, artigos científicos relacionados com movimentos sociais e escolas do 

campo no campo. 

 

Resultados 

 

Na Escola Paulo Freire há influência dos movimentos sociais, desde sua criação até os 

dias. No início era apenas uma das seis escolas multisseriadas, que foram implantadas no 

Assentamento, em 2003 houve a polarização das escolas multisseriadas do assentamento, 

exceto duas escolas multisseriadas que não se juntaram a Paulo Freire, as demais todas se 

juntaram, após essa junção foi a hora de montar um projeto pedagógico para atender melhor 

todos os alunos que ali estudavam e estudam. Escola tem uma relação mutua entre 

funcionários e alunos, envolvendo todos na organização escolar, uma concepção do que é 

sociedade, homem, educação, escola, conhecimento, ensino- aprendizagem, avaliação, 

cidadão, cidadania e cultura; exercitando a liberdade ética, mostrando as diferentes visões do 

mundo, respeitando os limites do aluno a velocidade em seu aprendizado, produzindo 

conhecimento com base na realidade dos alunos. Educação sendo vinculada com o trabalho, 

desenvolvendo amor pelo trabalho principalmente o trabalho do campo. Gera a educação 

dentro de um projeto de desenvolvimento social para o campo, educando para a ação 
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transformadora, onde os alunos (as) sejam capazes de enfrentar os desafios existentes no 

contexto social e de sua própria existência. 

Sendo assim um dos princípios fundamentais da proposta de educação da Escola Paulo 

Freire é a relação entre teoria e prática dentro de cada processo pedagógico, para desenvolver 

esta capacidade de relação em todas as demais situações da vida. De acordo com a concepção 

da Escola, A educação deve estar voltada para a transformação social, com um processo 

pedagógico que se vincula organicamente com os processos sociais que visam à 

transformação da sociedade e a construção de uma nova ordem social, cujos pilares sejam, a 

justiça social, o exercício da democracia, e os valores humanistas e de solidariedade. 

A escola também tem grande símbolo de luta e resistência em seu uniforme sendo 

pelos símbolos que vem na camisa, sua cor vermelha representa o processo de luta para a 

conquista da área do assentamento. E os símbolos envolvem o aprendizado nunca esquecendo 

das lutas e do trabalho do campo. 

Escola conta com 286 alunos, divididos em 18 turmas, entre 1º e 9º ano do ensino 

infantil e fundamental, escola administrada por diretora, secretarias, orientadoras, vigias, 

merendeiras/zeladoras e professores.  

 

Considerações finais 

 

Educação do Campo é uma grande preocupação para os movimentos sociais, que 

buscam um ensino voltado para a realidade dos alunos, para isso as escolas, necessitam de 

melhoramento. Pois não adianta ser uma escola no campo e ter um modelo de ensino igual ao 

modelo usado nas escolas tradicionais da cidade, onde os alunos não tem contanto com 

conteúdos relacionados ao seu dia-a-dia, a escola necessita de suporte para que aconteça esse 

melhoramento, como a melhoria da capacitação dos professores, maior envolvimento da 

comunidade, pois já é um envolvimento bom mas precisa de mais envolvimento dos pais, 

comunidade em geral pois educação não é somente dentro de sala de aula mas em casa, na 

igreja também há trocas de conhecimento e aprendizagem, pois com um ensino que contém 

conteúdo que relaciona o cotidiano e com o que se passa na sala de aula ficara mais fácil a 

aprendizagem dos alunos, eles conseguiram ver relação entre a sala de aula e sua realidade 

fora dela. 



 

134 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

O movimento social tem uma grande influência dentro da escola, esta influência vem 

desde da sua fundação até os dias atuais, isso ocorre, pois, a escola se localiza dentro do 

assentamento, onde uma grande parte das famílias estão ligadas ao movimento social, 

buscando melhorias no modo de viver e na educação, essa influência está tão presente que o 

uniforme da escola e vermelho por causa da luta do movimento. 

Esta influência do movimento ajuda aos alunos compreenderem a grande luta que foi 

para o surgimento do assentamento e da escola onde os mesmos estudam diariamente, com a 

ação do movimento dentro a escola os alunos têm um contato maior com sua própria realidade 

isso ajuda na compreensão dos conteúdos passados em sala de aula. 
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GT1: Educação, Trabalho e Movimentos Sociais 
RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo fazer uma breve reflexão sobre o modelo de educação do campo que os 

movimentos sociais, em especial o MST, vem propondo nos últimos anos. Fundamentou – se nas aulas teóricas 

do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia, Campus Rolim de 

Moura. Dialogamos também com a tese de Doutorado da Drª. Juliana da Silva Nóbrega na obra ―A produção da 

vida como política no cotidiano: A união de terras, trabalho e panelas no “Grupo Coletivo 14 de Agosto”, em 

Rondônia”.  Roseli Caldart no seu texto― A Escola do Campo em Movimento‖ e Célia Vendramini no seu texto 

―Educação e Trabalho: Reflexões em torno dos Movimentos Sociais do Campo‖, onde essas obras vão dialogar 

sobre o modelo que os movimentos sociais do campo vem propondo, que é o ensino vinculado com a realidade 

da escola, envolvendo a comunidade como coautora do processo de aprendizagem dos alunos. O modelo de 

educação do campo como proposta de construção de uma sociedade diferente está baseado na leitura da tese de 

Nóbrega, onde o convívio no ―Coletivo 14 de Agosto‖ é a base para esse modelo educacional. Este trabalho 

também é resultado de uma pesquisa realizada em uma escola de um assentamento do MST no Município de 

Candeias do Jamari que aborda a dificuldade dos profissionais da educação em desenvolver o conteúdo 

adequado a educação do campo devido as burocracias do sistema educacional. Esta reflexão busca também 

fomentar que a comunidade tem um papel fundamental na construção do ensino próprio do campo e posterior 

esses sujeitos serão os responsáveis a propagar a educação do campo como visão de mundo e uma construção de 

sociedade.  

Palavras chaves: Educação do Campo. MST. Comunidade. 

 

ABSTRACT:  

This work aims to make a brief reflection on the field education model that social movements in particular the 

MST has been proposing in recent years. It was based in the theoretical classes of the Course of Degree in 

Education of the Field of the Federal University of Rondônia, Campus Rolim de Moura. We also discussed the 

doctoral thesis of Dr. Juliana da Silva Nóbrega in the book "The production of life as politics in everyday life: 

The union of land, labor and pots in the" Collective Group 14 de Agosto "in Rondônia. Roseli Caldart in her text 

"The School of the Field in Motion" and Célia Vendramini in her text "Education and Work: Reflections on the 

Social Movements of the Field", where these works will talk about the model that the social movements of the 

field has been proposing , which is teaching linked to the reality of the school, involving the community as co-

author of the learning process of the students. The field education model as a proposal to build a different society 

is based on the reading of Nóbrega's thesis, where the social interaction in the "14 de Agosto Collective" is the 

basis for this educational model. This work is also the result of a survey carried out at a MST settlement school 

in the Municipality of Candeias do Jamari that addresses the difficulty of educational professionals in developing 

content appropriate to field education due to the bureaucracies of the educational system. This reflection also 

seeks to foster that the community has a fundamental role in the construction of the teaching of the field and later 

these subjects will be responsible to propagate the education of the field as a world view and a construction of 

society. 

Keywords: Field Education. MST. Community 
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Introdução 

 

O assunto a ser abordado neste artigo elaborado para apresentação na I Jornada 

HISTEDBR-RO, vai refletir sobre a educação do campo aos moldes da escola proposta pelo 

MST. A educação do campo no coletivo 14 de Agosto no município de Ariquemes, de acordo 

com a revisão bibliográfica da tese de doutorado de NOBREGA está mais próxima da 

educação do campo que o movimento vem propondo. A escola tem um papel fundamental na 

construção de uma sociedade diferente. Um modelo escolar diferenciado da escola tradicional, 

pois a princípio o objetivo não é propor uma ruptura do modelo tradicional, mas por meio do 

ensino tradicional introduzir novas formas de educar, buscando integrar a comunidade e 

adequar os conteúdos escolares de acordo com a realidade da escola, valorizando a cultura, as 

artes, os calendários locais, o trabalho entre outros.  

A educação voltada para a realidade do campo é primordial para a continuidade do 

projeto de sociedade a que o movimento quer construir. O coletivo 14 de Agosto tem 

consciência de que é preciso consolidar a educação do campo em seus sujeitos desde o 

princípio, e essa educação se dá não só pela presença na escola, mas também, pela forma que 

se relaciona com a natureza, a forma em que se coloca como sujeito transformador da 

realidade, a relação com a comunidade e com a sociedade, a militância e outros. Claro que a 

tese esta voltada para o convívio no coletivo, mas é perceptível que a educação do campo é o 

fator primordial para essa vivencia enquanto coletivo. Como estamos buscando refletir sobre a 

educação do campo proposta pelo MST, o coletivo 14 de agosto é um exemplo verídico de 

que não é fácil de trabalhar esse modelo na sociedade capitalista, pois à variados fatores para 

a implantação dessa educação para uma sociedade socialista.  

 

Em todos os elementos já apresentados aqui está presente a questão do processo de 

formação que a vivencia no ―Coletivo 14 de Agosto‖ promove entre seus membros. 

Dos adultos as crianças mais novas, isso é sempre apontado. A tarefa primeira que o 

coletivo compre é a da formação de um ser humano imbuído de outra racionalidade 

(NOBREGA, 2013, p. 196).  

 

A autora refere-se que a educação está atrelada ao convívio diário entre as pessoas, o 

ensino só na escola não é suficiente para que o sujeito tenha uma percepção diferente do 

mundo. Essa educação não necessita apenas do professor, mas primordialmente dos membros 

da comunidade, da família e das condições sociais a que este sujeito está inserido. A formação 
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de um ser humano consciente que tenha uma racionalidade diferente de quem é formada na 

educação tradicional depende do espaço social.  

 

Trabalho Consciente e a Relação com a Natureza  

 

A escola que faz a relação do ensino com o trabalho tem uma maior produtividade de 

conhecimento, o aluno munido de teorias com instrumentos necessários e instrução é capaz de 

produzir sua sustentabilidade na escola. A produtividade neste modelo de escola a que 

estamos discutindo, não é incentivar os alunos a produzir na lógica do capital. Pois o 

capitalismo por necessidade de existir e desenvolver-se acaba destruindo o homem, 

desumanizando-o (Revista Proletária da Educação, 1995), mas sim para a subsistência, que é 

uma modalidade cujo principal objetivo é a produção de alimentos para garantir a 

sobrevivência do agricultor, de sua família e comunidade que estão inseridos. Por isso a 

necessidade da relação de teoria e pratica, tem de se trabalhar educações, como por exemplo, 

justiça social, preservação ambiental, ecologia, produção agroecologia, reciclagem entre 

outros. Deve-se ensinar a ter consciência da produção a que estamos discutindo, produzir para 

subsistência e preocupar-se em não destruir o meio que está em volta dessa produção e isso 

vai depender da relação que estabelecemos com a natureza. 

O que diz Nóbrega em sua tese sobre a relação do homem com a natureza;  

 

A organização da vida é resultado de uma intima relação com a natureza onde 

trabalho e moradia fazem parte do mesmo conjunto de terras e de significados. A 

natureza é humanizada, surgindo entre ser humano e terra uma reciprocidade, que 

pode ser tanto positiva quanto negativa, conforme a relação estabelecida. Alem 

disso, a produção do agricultor camponês é familiar não apenas por que utiliza a 

mão de obra da família, mas por que tudo que é produzido pela terra se faz de 

acordo com as necessidades alimentares dos moradores da casa (NÓBREGA, 2013, 

p. 150). 

 

Uma relação consciente com a natureza e os meios de produção depende do tipo de 

educação que a pessoa recebeu ao longo de sua vida. O entendimento dessa relação pode se 

basear na agroecologia, uma discussão nova no movimento que  advém de um processo de 

reverter o modo tecnológico de produção (capitalismo) para o ecológico, ou para melhor 

ilustrar; Ecológico (subsistência) – Técnico-agrícola (capitalista) – ecológico (subsistência), 

na qual nos primórdios quando surgiu a agricultura se produzia para a subsistência e com o 

surgimento do capitalismo começou a produzir tecnologicamente para mercado e agora o 
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movimento vem propondo a voltar a produzir apenas o necessário para a sobrevivência sem 

causar danos ao meio ambiente. Essa transformação simbólica da comida é parte da 

necessidade de manter uma forma de sociabilidade em que seres humanos e natureza são 

partes constitutivas do mesmo meio (NÓBREGA, 2013). Atitudes conscientes de que o futuro 

da nossa espécie depende da relação em que estabelecemos com a natureza, se a 

transformamos com respeito e comprometimento de ajudá-la a renovar-se estamos garantindo 

muitos mais anos de permanência do ser humano na terra.   

Levar o convívio de cada aluno para a sala de aula nesse modelo de educação é 

valorizar a comunidade, valorizar os saberes, valorizar aquilo que o aluno já tem de 

conhecimento empírico. O dever da escola é formular uma relação entre esses conhecimentos 

com a ciência. Pois o papel do professor nesta escola não é de ser o superior e tenebroso sabe 

tudo, mas um mediador, um companheiro que está ali para ajudar esses alunos a serem os 

protagonistas da nova sociedade. O ensino tem que ser enfático no que diz respeito ao 

trabalho como forma responsável da transformação social. No grupo ―coletivo "14 de agosto ― 

o trabalho resume tudo enquanto unidade, tudo se resume em trabalho que é uma questão 

educativa e também se dá na relação com a terra, possibilitando tirar dela o sustento e 

devolver a ela aquilo que precisa para permanecer viva e produtiva.  

 

Educação do Campo: A luta dos Movimentos Sociais 

 

Somos sabedores que os movimentos sociais do Campo no Brasil em especial o MST 

– Movimento Sem Terra vem encampando essa luta por uma educação do campo diferenciada 

do modelo de educação tradicional a que podemos chamar de educação para o capital. Pois se 

o trabalhador, povos do campo não irem à busca dessa educação, não será pelo estado que ela 

vira.  

Para vendramini: 

 

[...] É preciso compreender que a educação do campo não emerge no vazio e nem é 

iniciativa das políticas públicas, mas emerge de um movimento social, da 

mobilização dos trabalhadores do campo, da luta social. É fruto da organização 

coletiva dos trabalhadores diante do desemprego, da precarização do trabalho e da 

ausência de condições materiais de sobrevivência para todos (VENDRAMINI, 2007, 

p. 123). 
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Por volta do ano de 1987 o MST sente a necessidade em educar as suas crianças sem 

terrinhas assim denominadas pelas mesmas, criando dentro do movimento uma frente de luta 

chamada setor da educação, a partir daí são traçadas algumas metas em uma cartilha 

pedagógica na qual Maria Lucia Martins destaca em um texto chamado ―aprendendo nas 

escolas do MST‖: (1) relacionar teoria e prática; (2) combinar métodos de ensino e de 

capacitação; (3) educar para o trabalho; (4) vincular educação e cultura; (5) incentivar a auto-

organização dos estudantes; (6) gerir democraticamente as escolas; (7) criar coletivos 

pedagógicos; (8) incentivar atividades de pesquisa (9) associar interesses coletivos e 

individuais, entre outros (MARTINS, 2005). Observa-se que na maioria das metas está 

voltada para pratica de atividades cotidianas do movimento, a busca incansável em formar 

cidadãos capazes de transformar a realidade valorizando o seu meio onde vive. Transformar a 

realidade não na lógica consumista e capitalista, mas o inverso, buscar meios de contrapor o 

sistema capitalista de produção e para isso há a necessidade de se ter mentes revolucionarias, 

revolucionaria não só no campo político, mas como também na área econômica, cultural, 

produtiva, campo das ideias etc. 

Em Rondônia o curso de Licenciatura em Educação do Campo faz parte da luta por 

uma educação do campo, formação de professores aptos a licenciar um modelo de educação 

revolucionária. Essa foi uma construção de ideias dos movimentos sociais do campo 

juntamente com a Universidade Federal de Rondônia, mais precisamente o campus de Rolim 

de Moura que atendeu a demanda. O desafio é fazer com que esses formandos tornem 

juntamente com suas respectivas comunidades propulsores da educação do campo alocados 

com a realidade da localidade da escola, o trabalho é o inverso ao modelo tradicional, em vez 

da comunidade adaptar-se a realidade da escola será a escola que se adaptara com a realidade 

da comunidade. Porem também o papel desses educadores não deverá estar prezo ao mundo 

da escola, para se construir um modelo de sociedade diferente é preciso expandir a educação a 

todos, o relacionamento com a comunidade é extremamente essencial no processo de 

transformação.  

De acordo com Caldart o processo tem que ser expandido:  

 

Não há escolas do campo num campo sem perspectivas, com o povo sem horizontes 

e buscando sair dele. Por outro lado, também não há como implementar um projeto 

popular de desenvolvimento do campo sem um projeto de educação, e sem expandir 
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radicalmente a escolarização para todos os povos do campo (CALDART, 1997, 

p.64) 

 

Caldart, alerta que a construção de um modelo de educação nesses moldes enfrentara 

diversos problemas com as forças institucionais da educação e da própria hegemonia, para 

isso tem que encontrar formas de fazer esse modelo tornar o mais popular possível. Portanto a 

relação dos educadores com a comunidade e os movimentos sociais é indispensável na 

construção de uma educação contra hegemônica. A motivação para que os camponeses 

permaneçam no campo só é possível com perspectiva de uma vida digna e prospera no sentido 

de ver o futuro propulsor para os filhos e netos que continuarão a vida ali. E com o avanço 

tecnológico destruidor do agronegócio oriundo da revolução verde e uma educação voltada 

para tornar os camponeses mão de obra barata para latifúndios, não se vê uma alternativa 

senão por meio da educação do campo para o campo em contraponto a educação rural.   

É preciso que os camponeses de todos os seguimentos, agricultores familiares, 

ribeirinhos, indígenas, pescadores, pequenos agricultores, quilombolas e outros, abracem a 

causa da educação do campo, se sintam parte do processo, pois é fundamental que se tenham 

diálogos entre sujeitos da práxis educativa.  

Para que se tenha uma transformação social por meio da educação é preciso que se 

abra os horizontes para outras visões e compreensões de projeto de educação, razão pela qual 

não se deve construir uma escola do campo separada da escola da cidade, o que tem de ser 

feito é adequar a escola de acordo com cada realidade, mas a formação de cidadãos e também 

a compreensão do projeto de sociedade tem que ser uma educação pensada para o todo, assim 

como afirma Caldart (1997) ―Neste sentido, é a sociedade como um todo que tem o dever de 

construir tanto escolas do campo como escolas da cidade, quer dizer, escolas inseridas na 

dinâmica da vida social de quem dela faz parte, e ocupadas pelos sujeitos ativos deste 

movimento‖.  

A análise que se faz em torno da transformação social por meio da educação do campo 

é devido ao maior desligamento e enfrentamento ao capitalismo, já as populações citadinas 

estão inseridas no sistema capitalista de tal forma que, tem pouco tempo para se organizar e 

pensar saídas e meios de romper com o sistema, sem que corra o risco de sofrer sérios 

problemas com a garantia das suas próprias subsistências. Não que os camponeses tenham 

mais tempo que os citadinos, mas o que fica claro é devido às pressões do agronegócio, a 
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pecuária avassaladora e a desvalorização do agricultor e de suas produções que faz com que 

esses se mobilizem em organizações para o enfrentamento diário ao sistema e para garantir a 

inserção dos seus produtos no mercado.  

 

Caminhos seguidos para a construção da reflexão acerca da educação do campo 

 

A elaboração deste artigo se deu pelas revisões bibliográficas feitas nos textos de 

Nóbrega ―A produção da vida como política no cotidiano: A união de terras, trabalho e 

panelas no ―Grupo Coletivo 14 de Agosto‖, em Rondônia‖, que fala do trabalho, a vivencia 

do grupo coletivo, a forma de se relacionar com a terra e o meio em que vivem, educação do 

campo entre outros. Roseli Caldart ―A Escola do Campo em Movimento‖ vai falar da visão 

do MST- movimento dos trabalhadores sem-terra com relação à educação do campo e refletir 

sobre o papel do novo educador nesse processo de reafirmação da identidade camponesa. 

Célia Vendramini ―Educação e Trabalho: Reflexões em torno dos Movimentos Sociais do 

Campo‖, fala também da educação do campo como uma luta dos movimentos sociais e 

apresentar a diferença de educação rural e educação do campo e fez-se também uma breve 

leitura do texto de Maria Lucia Martins ―aprendendo nas escolas do MST‖. Leu-se também 

outras obras que dialoga com a temática em questão. Outro método usado foi pesquisa 

realizada em uma escola do campo no município de Candeias do Jamari, a fim de levantar 

dados sobre como esta ou pretende ser trabalhado a educação do campo voltada para a 

realidade do camponês.  

Educação do Campo: Um espaço a ser construído.  

 

Realizou-se uma pesquisa acerca da educação do campo para saber como está sendo o 

trabalho na escola Municipal de Ensino Fundamental Candido Giacometti do assentamento 

Flor do Amazonas II na Linha 01 no Município de Candeias do Jamari e constatou que a 

escola tem um conhecimento razoável sobre a discussão nacional da educação do campo. A 

professora entrevistada relatou que tem feito uso do material didático teórico sobre a educação 

do campo e que tem certo conhecimento sobre as teorias freireanas logicamente adquirida ao 

longo de sua formação em pedagogia. A mesma relata que reside no campo desde quando 

nasceu e também já fez parte de acampamento do MST e por isso tem uma maior facilidade 
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de trabalhar o assunto em questão.  A professora desabafa dizendo que mesmo tentando ao 

máximo trabalhar assuntos voltados para a realidade do campo, sente-se preza aos parâmetros 

nacionais curriculares. Não é fácil inserir novas formas de educar valorizando as culturas e 

saberes desses alunos dentro desses parâmetros, mas mesmo assim se tem feito um esforço 

enorme para valorizar culturas como a ―Festa Junina” preparada nos moldes e costumes dos 

ribeirinhos que residem na comunidade.  

Ao ser indagada sobre a relação trabalho como pratica das teorias ensinadas em sala de 

aula a professora disse que os conteúdos que vem para se trabalhar só vão abordar com temas 

relacionados à produção e autogestão a partir do 6º ano e por isso na sua escola ―ainda está 

devagar‖. Porém, 

A própria LDB – Lei de Diretrizes de Base, dá esse espaço, e vem junto do conselho 

de educação reivindicando mais autonomia para administrar a escola, fazer horta 

para melhorar a merenda escolar, comprar leite dos próprios produtores e outros 

alimentos, fomentar o programa de aquisição de alimentos a questão e que o 

dinheiro federal da educação vem, mas a prefeitura não tá dando apoio para esse 

projeto dessa escolinha (Entrevista 01, 2017). 

 

Segundo a professora a participação dos pais no processo da educação é um dos 

diferenciais da educação do campo, os alunos têm um maior comprometimento com o ensino 

e tem mais respeito pelos professores, diferentemente da cidade que na maioria das escolas se 

vê todos os tipos de palavrões escritos pelos muros e paredes da escola. Os pais e familiares 

responsáveis têm feito o seu papel na formação de seus filhos e isso se vê também na 

comunidade em geral.  

Mesmo com todo o conhecimento sobre a lógica da educação do campo percebe-se 

que a professora se prende as burocracias da escola moldada ao capitalismo, ainda tem 

dificuldades de perceber que a educação do campo não é uma educação que forma sujeitos de 

mão de obra para o capitalismo e sim fazer esses serem protagonistas das suas produções, 

serem construtores de uma sociedade igualitária e mais justa.  

 

A gente trabalha didaticamente com a realidade do agricultor, mas também e 

principalmente com o ensino tradicional, pois a grade curricular e o aluno tem o 

livre exercício de cidadania por essa razão necessita dos conhecimentos das escolas 

tradicionais, pois pode a qualquer momento deixar o campo e precisar desses saberes 

para o emprego (Entrevista 01, 2017) 

 

Na perspectiva de uma escola nova, um modelo de ensino diferenciado, uma educação 

libertadora, a professora entende que deverão de serem formados professores especialistas na 



 

143 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

área, e para isso também deverão de serem pessoas do campo, pois é preciso não só da 

formação acadêmica como também de estar inserido na comunidade, tem que ser pessoas que 

nasceu no campo e tem o gosto de estar no campo. Pessoas que tiveram o conhecimento 

cientifico e compreendem que o senso comum, os saberes tradicionais, as crenças e outros 

também são importantes de se manter e perpetrar nas comunidades.   

O resultado encontrado nesta pesquisa foi que a educação do campo é um gargalo a ser 

trabalhado e cabem aos movimentos sociais do campo não deixar a discussão cair no 

esquecimento da política nacional para a educação. Também os formandos do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo têm o compromisso de encampar essa luta juntamente 

com os movimentos a fim de buscar consolidar uma educação diferente para o campo. 

Precisa-se de uma ampla divulgação da educação do campo, o quando mais popular mais fácil 

e solida se torna a discussão. O curso de licenciatura em educação do campo filho da luta dos 

movimentos por uma educação diferenciada juntamente com a Universidade Federal de 

Rondônia tem a função de levar essa educação para as escolas do campo.   

A educação do campo vem conquistando espaço devido a luta incansável dos 

movimentos. Desconstruindo o conceito de educação rural para educação do campo. Porém, 

não é apenas uma desconstrução de nomenclatura e também todo o modelo metodológico 

educacional. Como afirma Souza; 

 

[...] está havendo uma mudança gradativa de paradigmas no contexto educacional 

em que a educação rural está ficando de lado para dar espaço a educação do campo, 

que, aos poucos, vem se instalando na escola, por meio de projetos, programas e 

ensinos diferenciados que valorizam os seus alunos (SOUZA, 2009, p. 876)  

 

E isso não está acontecendo por puro interesse do governo, mas pela pressão e vigília 

dos sujeitos do campo via organizações sociais e ocupação dos espaços acadêmicos. 

 

Considerações  

 

Este trabalho trouxe uma reflexão acerca da educação do campo. Permitindo 

compreender a transformação da educação rural para educação do campo. O papel da 

educação rural nada mais foi garantir que o sujeito permanecesse no campo, com o propósito 

de contribuir para a sustentação do capitalismo, produzindo cada vez mais culturas e formas 

de produções capitalistas com ideologias manipuladoras tornando assim escravo do sistema 
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burocrático oriundo do capitalismo. A educação do campo supera esse objetivo, defendendo 

que o sujeito permaneça no campo consciente do papel de ser social que se relaciona com a 

natureza de forma racional, tendo como base o    grupo coletivo 14 de Agosto  . A educação do 

campo dá ao sujeito uma visão de mundo crítica que o torna capaz de compreender o inverso 

do pensamento burguês. Ao contrário da educação rural na qual o professor é apenas 

transmissor de informações padrões imperialistas, a educação do campo permite ao professor 

ser um mediador na construção de conhecimento em que a realidade do aluno é um dos 

principais instrumentos pedagógicos. Esse aluno tem o privilégio de fazer a relação do 

trabalho com o ensino que lhe é ofertado tendo assim uma maior produtividade de 

conhecimento, com isso o aluno recebe uma boa instrução teórica e com instrumentos 

necessários é capaz de produzir sua sustentabilidade na escola. 

A reflexão também possibilitou compreender o papel da comunidade na construção de 

uma educação do campo socialista em que os movimentos sociais estão diretamente ligados 

na sua conquista, tem a característica metodológica de inserção da realidade geográfica, 

política e cultural da localidade da escola. A valorização da realidade de cada aluno 

proporciona uma maior interculturalidade entre os alunos, professores e demais envolvidos no 

processo educativo. Entende-se também por comunidade esses alunos que estão na escola e 

que tem o papel de intercambiar a educação com o espaço ao qual está inserido.  

Através da pesquisa de campo realizada na escola do assentamento Flor do Amazonas 

em Candeias do Jamari/RO, observou-se que ainda tem muito a se construir, pois o governo 

disponibiliza certo material didático para os professores trabalharem sobre a educação do 

campo, mas não fornecem formação adequada para que os mesmos fiquem aptos a trabalhar a 

educação do campo de acordo com a realidade da comunidade onde está lecionando. Os 

professores que são formados nas escolas tradicionais neoliberais que tem certo conhecimento 

sobre a educação socialista sentem-se presos as burocracias educacionais, são moldes 

curriculares a seguir como a nova invenção da educação brasileira, o parâmetro nacional 

curricular que as escolas têm de trabalhar a seguir a risca e cumprir a meta dentro do prazo do 

ano letivo.  

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de 

Rondônia é uma clara proposta para tentar inserir novos métodos de ensino, mesmo sendo por 

vias instituições que pertencem ao sistema neoliberal, mas pela inquietude dos próprios 
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sujeitos do campo ainda é uma das mais rápidas soluções que está em discussão até o 

momento e deve-se levar como ponto de partida para construir o novo modelo de educação a 

qual os movimentos em especial o MST vem propondo há alguns anos.  
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RESUMO 
O presente texto tem como objetivo mais amplo discutir os conceitos de natureza e de sociometabolismo nos 

escritos de Marx e, em um segundo plano,  apontar as implicações de tais conceitos para a compreensão das 

formas históricas contemporâneas do sistema do capital, notadamente aquelas desenvolvidas na Amazônia. 

Partindo da premissa - fundamentada em uma já importante e extensa bibliografia - de que a crítica da economia 

política de Marx é capaz de fornecer elementos fundamentais para a análise da relação entre sociedade e 

natureza, pretendemos, neste paper, examinar a proficuidade do pensamento marxista para o enfrentamento de 

uma das questões mais dramáticas e inquietantes do nosso tempo: a crise socioecológica.   

 

Palavras Chave: crise socioecológica, sociometabolismo, marxismo 

 

ABSTRACT 

The present text has as its main objective to discuss the concepts of nature and sociometabolism in the writings 

of Marx and, secondarily, to point out the implications of such concepts for the understanding of the 

contemporary historical forms of the capital system, especially those developed in the Amazon. Based on the 

premise - based on an already important and extensive bibliography - that Marx's critique of political economy is 

capable of providing fundamental elements for the analysis of the relation between society and nature, we intend, 

in this paper, to examine the proficuity of Marxist thought for the confrontation of one of the most dramatic and 

disturbing issues of our time: the socioecological crisis. 

 

Keywords: socioecological crisis, sociometabolism, marxism 

 

Introdução 

 

“A crise econômica que abala e perpetua o mundo capitalista está em 

vias de ensinar mais „verdades‟ do que todas as ciências burguesas 

das escolas e universidades” (MARX; ENGELS, 1978b, p. 23). 

 

A intenção deste artigo, sobre a importância dos conceitos de natureza e de 

sociometabolismo de Marx, parte inicialmente da preocupação presente e cada dia mais 

exigente, das contradições da relação intima entre sociedade e natureza, produzidas pelo 
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modo de produção capitalista, o qual, no final do século XX e início do XXI, têm como marca 

o cenário de expansão e crise do capitalismo, numa demonstração crescente e desenfreada de 

riscos a vida, não só da biodiversidade natural, mas da própria existência humana.  

Esta crise é perceptível tanto em temos sociais, sob o desemprego estrutural e a 

precarização do trabalho, como em termos ecológicos, indo desde a desestruturação dos solos 

pela agricultura industrial e homogênea na figura do agronegócio, até o aquecimento global, 

com previsões catastróficas para o presente e para o futuro. Isso revela uma rachadura ou 

falha estrutural sob as relações produtivas e sociais vigentes no modo de produção capitalista. 

Esta relação-limite revela, de algum modo, o que Marx chamou de rachadura ou falha 

metabólica sob as relações produtivas e sociais, a partir do mando do modo de produção 

capitalista.  

Com ênfase neste contexto, o objetivo deste trabalho, consiste em resgatarmos e 

aprofundarmos, a potência do conceito de natureza ou sociometabolismo em Marx, como uma 

poderosa ferramenta de interpretação e compreensão qualitativa das relações sociais e 

ambientais no presente tempo,  não só para termos de análise, mas também da práxis social na 

superação destas contradições, demostrando com isso,  a atualidade do conceito frente a crise 

socioecológica profunda chancelada pelo capital.  

Para isto, recorremos à obra de Marx, ou ao menos às preocupações do autor em torno 

da natureza na relação com as forças produtivas do capitalismo, no sentido de estabelecermos 

as principais linhas de seu pensamento com a relação à natureza e ao sociometabolismo, da 

falha metabólica – e de modo geral, do ecologismo presente no pensamento de Marx. Para 

isso, fazemos uso de obras como: Formações econômicas pré-capitalistas (1991); 

Manuscritos econômico-filosóficos (2004); A ideologia alemã (2001; 2007); O Capital: 

crítica da Economia Política (1985, 2008a, 2008b, 2013); – livro I, v. I e II; Crítica do 

programa de Gotha (2012); Contribuição à critica da economia política (2008c) e os 

Grundrisse (2011). Além destas obras, também dispomos de Schmidt (1976/2011); Burkett 

(2007), Foster (2010), Altvater (2007) entre outras. 

 

O conceito de natureza e o sociometabolismo no pensamento de Marx. 

Antes de tudo, há de se deixar claro que a questão da natureza em Marx e o conceito 

de metabolismo ou sociometabolismo, como categoria analítica que se constitui como chave 
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para a compreensão da relação entre a humanidade e natureza, não se apresentam em seus 

escritos como um conceito fechado e objetivo, nem são uma preocupação sistêmica em seu 

pensamente (SCHMIDT, 1976), especialmente o conceito de natureza, mas sob múltiplas 

relações entre o passado, presente e futuro. 

Desta forma, o conceito de natureza em Marx articula-se por meio de um processo 

interno, inteiro e de implicações especialmente a partir da análise da economia política do seu 

tempo e de seus desdobramentos na forma de apropriação do mundo das coisas e da 

humanidade, numa dialética afinada entre o valor de uso e o valor de troca, e o papel da 

objetivação da mercadoria na sociedade capitalista. 

Para Marx, a natureza e suas leis existem independentemente dos desejos e da 

consciência humana; entretanto, estas mesmas leis só podem ser analisadas e discutidas, por 

meio de categorias sociais. 

Partindo desta advertência, a natureza em Marx ―é o conjunto da realidade, é o todo 

que inclui tanto a humanidade como a realidade extra-humana, tanto a natureza não 

apropriada pelo homem como aquela que ele transformou. Enfim, a natureza é a totalidade do 

mundo sensível, do qual o homem faz parte‖ (CONCEIÇÃO; ANTUNES, 2008, 170). 

Entretanto, para compreender o conceito de natureza em Marx é preciso atenção e cuidado por 

ele nem sempre ser unívoco. 

Assim, segundo Alfred Schmidt: 

Marx describe la realidad extrahumana, a la vez independiente de los hombres y 

mediada con ellos o en todo caso mediable, con términos que utiliza como 

sinónimos: ―materia‖, ―naturaleza‖, ―sustancia natural‖, ―cosa natural‖, ―tierra‖, 

―momentos existenciales objetivos del trabajo‖, ―condiciones objetivas‖ o ―fácticas 

del trabajo‖. Como incluso los hombres constituyen una parte integrante de esta 

realidad, el concepto marxista de naturaleza resulta idéntico al de la realidad en 

conjunto. El concepto de naturaleza como realidad conjunto no remata, sin embargo, 

en una ―concepción del mundo‖ concluyente o en una metafísica dogmática, sino 

que circunscribe únicamente el horizonte mental en que se mueve el nuevo 

materialismo, que según dice Engels consiste en explicar el mundo a partir de él 

mismo. […] (SCHMIDT, 1976, p. 24-25). 

Alfred Schmidt continua sua reflexão, citando Lukács, ao dizer que em Marx 

La naturaleza es una categoría social, es decir lo que en un determinado estadio del 

desarrollo social vale como naturaleza, el modo en que ocurre la relación entre esta 

naturaleza y el hombre y la forma en que se produce el ajuste entre éste y aquélla y, 

por lo tanto, lo que la naturaleza tiene que significar en lo que respecta a su forma y 

contenido, su alcance y objetividad, está siempre socialmente condicionado 

(LUKÁCS apud SCHMIDT, 1976, p. 78). 



 

149 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

A natureza no sentido marxista é dialética, e esta dialética se desenvolve mediante 

uma relação afinada entre a humanidade e a natureza, logo, a natureza em Marx, não é só uma 

categoria social, como determina Lukács, mas também na sua forma inversa, em que a 

sociedade também representa uma categoria natural (SCHMIDT, 1976, p. 78). Ou seja: 

La naturaleza se vuelve dialéctica porque produce al hombre como sujeto mutable, 

conscientemente activo, que se le enfrenta como ―potencia natural‖. En el hombre se 

relacionan ente sí el medio de trabajo y su objeto. La naturaleza es el sujeto-objeto 

de trabajo. Su dialéctica consiste en que los hombres cambian su naturaleza 

(SCHMIDT, 1976, p. 56-57). 

Em outras palavras, a relação dialética entre a humanidade e a natureza pressupõe um 

processo recíproco, que transforma sistematicamente ambos os lados, em que o homem muda 

a realidade natural mediada pelo trabalho e, reciprocamente, se naturaliza pela natureza, 

mudando também sua própria natureza. Por esta via, a relação social e natural de 

reciprocidade se funda em Marx como materialismo e história, ou melhor, como uma força 

histórica. 

Nesta direção de pensamento, o primeiro pressuposto da existência social e humana 

com relação à natureza é ―que os homens têm que estar em condições de viver [...]. Mas para 

viver precisa-se, antes de tudo, de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas 

mais‖ (MARX; ENGELS, 2007, p. 32-33). 

Marx escreve ainda, em sua teoria da história, na ―Ideologia alemã‖, que depois da 

satisfação destas condições originárias, como primeiro fato histórico, a humanidade conduza-

se à produção de novas necessidades. 

Depois destes dois fatos, o terceiro fato, no processo do desenvolvimento histórico, é 

que os seres humanos ―renovam diariamente sua própria vida, começam a criar outros 

homens‖ (MARX; ENGELS, 2007, p. 33), abrindo um espaço que salta de determinações 

puramente naturais da condição humana na satisfação de suas necessidades biológicas a uma 

relação social. 

Esta configuração original da história humana fez com que os seres humanos em geral 

sejam também compostos de natureza, ou seja, a parte (externa), a natureza é constituinte do 

seu próprio ser. Segundo Marx, na obra ―Formações econômicas pré-capitalistas‖ (1991): 

[...] as condições originais de produção surgem como pré-requisitos naturais, como 

condições naturais de existência do produtor, do mesmo modo que seu corpo vivo, 

embora produzido e desenvolvido por ele, não é, originalmente, estabelecido por ele, 
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surgindo antes como seu pré-requisito; seu próprio ser (físico) é um pressuposto 

natural não estabelecido por ele mesmo (MARX, 1991, p. 83). 

A partir desta relação dialética necessária, e sendo a natureza humana algo que não 

depende totalmente de sua vontade objetiva e subjetiva, ―a produção da vida, tanto a própria, 

no trabalho, quanto da alheia, na procriação, aparece desde já como uma relação dupla – de 

um lado, como relação natural, de outro, como relação social no sentido de que por ela se 

entende a cooperação de vários indivíduos, sejam quais forem as condições, o modo e a 

finalidade‖ (MARX; ENGELS, 2007, p. 34). 

Pelo fator dialético do conceito de natureza, Marx não apresenta a natureza e seu 

conteúdo explicativo de forma abstrata, e tampouco uma natureza intocável, mas a própria 

relação homem/natureza é o desdobramento desta história material, e sem a qual não se pode 

obter uma visão de totalidade. 

Além disso, corrige-se uma concepção de história que até então, segundo Marx, 

Tem deixado completamente desconsiderada essa base real material, ou a tem 

considerado apenas como algo acessório, fora de toda e qualquer conexão com o 

fluxo histórico. A história deve, por isso, ser sempre escrita segundo um padrão 

situado fora dela; a produção real da vida aparece como algo pré-histórico, enquanto 

o elemento histórico aparece como algo separado da vida comum, como algo extra e 

supranatural. Com isso, a relação dos homens com a natureza é excluída da história, 

o que engendra a oposição entre natureza e história (MARX; ENGELS, 2007, p. 43-

44). 

Assim, o conceito de natureza em Marx não pode, em hipótese alguma, ser 

compreendido de forma metafísica, idealista ou mesmo por meio de uma materialidade 

mecânica, como o materialismo de Feuerbach, descrito por Marx na ―Ideologia alemã‖ (1845-

1846), onde diz que ―o principal defeito de todo o materialismo existente até agora [...] é que 

o objeto [Gegenstand], a realidade, o sensível, só é apreendido sob a forma do objeto [Objekt] 

ou da contemplação; mas não como atividade humana sensível, como prática, não 

subjetivamente‖ (MARX; ENGELS, 2007, 537). 

O conceito de natureza é uma categoria social que se desenvolve sob uma relação 

social-histórica, orgânica e inorgânica, mediada pelo ―trabalho útil‖
1
, criador de valores de 

uso para suprir as necessidades materiais da humanidade em conjunto com a natureza. 

                                                           
1
 Para Marx, o trabalho útil só é possível em sociedade e ―só pode ser o trabalho que gere o efeito útil visado. 

Um selvagem – e o homem é um selvagem, depois de ter deixado de ser macaco – que abate um animal com 

uma pedra, colhe frutas etc. realiza trabalho útil‖ (MARX, 2012, p. 24). 



 

151 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Lo que diferencia el concepto marxista de naturaleza en su disposición respecto de 

otras concepciones, es su carácter sociohistórico. Marx parte de la naturaleza como 

―la primera fuente de todos los medios y objetos del trabajo‖, es decir, la ve de 

entrada en relación con la actividad humana (SCHMIDT, 1976, p. 11). 

Neste sentido, a humanidade/natureza em Marx, corroborando com Schmidt, 

apresenta-se sob uma perspectiva sócio-histórica, e especialmente a concepção de natureza, 

ou como ele mesmo se expressa na Crítica do Programa de Gotha: 

O trabalho não é a fonte de toda riqueza. A natureza é a fonte dos valores de uso (e 

é em tais valores que consiste propriamente a riqueza material!),  tanto  quanto  o  é  

o  trabalho,  que  é  apenas  a exteriorização de uma força natural, da força de 

trabalho humana (MARX, 2012, p. 23).
2
 

Se trabalho e natureza são forças na produção de valores de uso, que humaniza a 

natureza e naturaliza a humanidade, ―o primeiro fato a constatar é, pois, a organização 

corporal desses indivíduos e, por meio desta, sua relação dada com o restante da natureza [...] 

Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais tão logo começam a produzir seus 

meios de vida‖ (MARX; ENGELS, 2007, p. 87). 

A produção dos seus meios de vida exteriorizados, configura seu modo de vida, e o 

modo como produzem a vida exteriorizada, na análise de Marx, faz com que os indivíduos, 

independentemente da sociedade, dependam das ―condições materiais de sua produção‖ 

(2007, p. 87). 

Como a universalidade da humanidade aparece na universalidade que faz da natureza 

inteira o seu corpo, não existe humanidade separada dos fenômenos ambientais ou da 

natureza, como na visão cristã da separação entre corpo e espírito, ou como na ideia da 

modernidade de que a natureza é algo externo e passível de dominação, sob uma visão 

antropocêntrica de mundo. 

Pensando sob esta perspectiva, desde o surgimento da humanidade, o metabolismo 

entre o homem e a natureza se desenvolveu por uma unicidade orgânica, onde o ritmo de 

trabalho e da vida dos homens se vinculava ao ritmo da natureza, em ―un momento de la 

                                                           
2
 Esta passagem categórica de Marx, na Crítica do Programa de Gotha, escrita em 1875, que consistia num 

conjunto de notas críticas ao projeto de unificação dos partidos socialistas alemães (O Programa de Gotha), 

contraria por inteiro a crítica de muitos ecologistas a respeito da falta ou imprudência de Marx com relação à 

natureza. Segundo Michael Löwy, no prefácio da edição brasileira: ―Assim, a crítica de muitos ecologistas a 

Marx – só o trabalho é fonte de valor – revela-se um mal-entendido: o valor de uso, que é a verdadeira riqueza, 

também é um produto da natureza‖ (2012, p. 10). 
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praxis humana y al mismo tiempo la totalidad de lo que existe‖ (SCHMIDT, 1976, p. 23), 

como a natureza, por exemplo. 

Este faz da história natural e da história humana uma unidade no momento da práxis 

diversidade. Mas esta relação direta da história social com a natureza não é, de modo alguma 

uma colagem direta ―entre los procesos históricos en la naturaleza y en la sociedad. 

Esta diferencia no permite que las leyes naturales se apliquen directamente a las 

relaciones sociales, como ocurre en las más diversas especies de darwinismo social‖ 

(SCHMIDT, 1976, p. 42). 

Assim, o sociometabolismo da humanidade com a natureza e vice-versa se processa 

por um fio orgânico e inorgânico na produção de valores de uso, ou seja, o trabalho humano e 

a natureza participam um do outro, mas também produzem o local, ou espaço geográfico, ou 

território, onde o ―relacionamento do trabalhador com as condições objetivas de seu trabalho 

é o de propriedade: esta constitui a unidade natural do trabalho com seus pressupostos 

materiais‖ (MARX, 1991, p. 65). 

Apesar de Marx tratar a relação social que o homem estabelece com a natureza, na 

produção de valores de uso, como propriedade, a referência neste sentido não é igual à 

propriedade privada, mas ao modo como a humanidade encara suas condições naturais de 

produção. Nas palavras de Marx: 

Originalmente, a propriedade significa nada mais do que a atitude do homem ao 

encarar suas condições naturais de produção como lhe pertencendo, como pré-

requisito de sua própria existência; sua atitude em relação a elas como pré-requisitos 

naturais de si mesmo, que constituiriam, assim, prolongamentos de seu próprio 

corpo (MARX, 1991, p. 85). 

Neste sentido, a propriedade é uma relação social histórica, fruto dos desdobramentos 

do homem com a natureza, mas antes de propriedade privada, como a existente na forma do 

capital, ela é apropriação ou pré-requisito da existência. 

Destacamos assim, neste caso, que a propriedade enquanto apropriação envolve 

relações sociais específicas e históricas, mas é aqui que se encontra o germe e conteúdo 

originário de Marx no desvelamento e na crítica da economia política em que a interação dos 

seres humanos com a natureza, como uma relação social histórica de propriedade ou 

apropriação que se desdobra no modo como a humanidade encara suas condições naturais de 

produção, pré-requisito  da existência humana, será alterada de maneira completa, 
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especialmente pela separação dos pressupostos da própria existência, com o surgimento do 

modo de produção capitalista, via o aparecimento da burguesia, explorando os trabalhadores e 

degradando a natureza. 

Além desta reflexão em torno do papel do capital na separação dos pressupostos das 

condições de vida da humanidade e da natureza, que será um dos pilares estruturais da 

economia capitalista, Marx salienta ainda que 

O capital é destrutivo disso tudo e revoluciona constantemente, derruba todas as 

barreiras que impedem o desenvolvimento das forças produtivas, a ampliação das 

necessidades, a diversidade da produção e a exploração e a troca das forças naturais 

e espirituais (MARX, 2011, p. 334). 

Por esta tendência destrutiva e revolucionaria do capital, o salto de compreensão e 

importância do sociometabolismo em Marx, humanidade/natureza, frente à crise do presente 

tempo, é o que exige explicação. 

Não é a unidade do ser humano vivo e ativo com as condições naturais, inorgânicas, 

do seu metabolismo com a natureza e, em consequência, a sua apropriação da 

natureza que precisa de explicação ou é resultado de um processo histórico, mas a 

separação entre essas condições inorgânicas da existência humana e essa existência 

ativa, uma separação que só está posta por completo na relação entre trabalho 

assalariado e capital (MARX, 2011, p. 401). 

E segue Marx na sua reflexão, agora numa passagem dos Manuscritos econômico-

filosóficos: 

Agora temos, portanto, de conceber a interconexão essencial entre a propriedade 

privada, a ganância, a separação de trabalho, capital e propriedade da terra, de troca 

e concorrência, de valor e desvalorização do homem, de monopólio e concorrência 

etc., de todo este estranhamento (Entfremdung) com o sistema do dinheiro (MARX, 

2004, p. 80). 

Retomando o argumento, humanidade e natureza aparecem como sujeitos na produção 

da riqueza, enquanto valores de uso em detrimento das necessidades humanas, mas na medida 

em que a humanidade vai aprimorando os meios de apropriação, enquanto uma relação social, 

por meio do intercâmbio orgânico
3
, o valor de uso, produto do ―intercambio inmediato entre 

el hombre y la naturaleza, adquiere una existencia desvinculada de toda conexión con su 

existencia natural‖ (SCHMIDT, 1976, p. 100), especialmente na relação social, pautada pelo 

                                                           
3
 O conceito de ―intercambio orgânico‖ em Marx teve por influência o materialismo de Jakob Moleschott, a 

partir de sua teoria da unidade da força e da matéria, que relaciona todos os fenômenos psíquicos a atos 

materiais. Sua obra principal foi ―O ciclo da vida‖, de 1857. Ele também é conhecido como o criador da 

fisiologia experimental e da química fisiológica (SCHMIDT, 1976, p. 94- 95). 
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valor de troca da sociedade burguesa. Portanto, mesmo que a humanidade nada possa criar 

sem a natureza, sem o mundo exterior sensível, 

Sendo assim, para Marx, a metamorfose do metabolismo harmônico que fez da 

natureza partícipe do trabalho e dos meios de vida da humanidade se modifica na medida em 

que o mesmo avança pela força transformadora da humanidade por meio do trabalho que se 

concretiza enquanto tal, agora não só como um significado social, mas também como um 

sentido ―cósmico‖ (SCHMIDT, 1976, p. 85). 

A partir deste avanço, social, histórico e natural do trabalho, Marx compreende que 

houve um salto das forças de produção; fazendo em termos espstemólogicos, que o conceito 

de metabolismo marxista seja chave de conhecimento e ação, porque amplia o campo teórico-

prático, especialmente em torno da valorização e desvalorização do mundo humano e natural, 

postas principalmente pelas relações sociais de produção da sociedade burguesa industrial. 

Sintetizando, o aspecto orgânico da atividade recíproca entre a humanidade e a 

natureza é, segundo Marx, apenas um aspecto da atividade humana, ou seja, o trabalho dos 

homens sobre a natureza. No entanto, a principal questão do metabolismo se vincula a outro 

aspecto, o do ―trabalho dos homens sobre os homens” (MARX; ENGELS, 2007, p. 39), 

especialmente pela relação social que o trabalho irá assumir historicamente, a partir da divisão 

social do trabalho, da propriedade privada e da valorização do mundo físico e social, 

exteriorizado e objetivado enquanto coisa, que transformará a natureza e os meios de vida, em 

possibilidades de extração de mais-valor em detrimento de outro homem. 

Apesar deste resultado, o processo histórico de evolução do sociometabolismo entre a 

humanidade e a natureza ―não é o resultado do capital, mas o pressuposto para ele‖ (MARX, 

2011, p. 415). Ou seja, no sentido da interpretação de Marx, a forma existe do 

sociometabolismo capitalista, tem uma intima relação histórica de interdependência, que faz 

da humanidade, ou do trabalho desta, e da natureza, a base de sua própria dinâmica estrutural, 

fazendo do valor de troca, em termos sociometabólicos, o olho do furacão, se não de todos, da 

maioria dos problemas socioambientais, que salta muito além das pseuso verdades 

sustentáveis, como: Economia Verde, Desenvolvimento Sustentável, automotores ecopower, 

Ecoposto de Combustíveis, e energias limpas, etc. 

 

O sociometabolismo marxista como uma crítica socioecológica genuína. 
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A partir do entendimento geral acima, a natureza e sua reciprocidade dialética com a 

humanidade não podem em nenhum momento ser estudadas e elaboradas fora da ―conexão 

com a história da indústria e das trocas‖ (MARX, ENGELS, 2007, p. 34). Logo, o debate 

sociometabólico de Marx é genuíno, atual e necessário para uma crítica profunda e com 

perspectiva de mudança, especialmente no indicativo da crise estrutural profundal que se 

instala no ceio do sistema, e das condições mínimas para vida, agora em pleno risco. 

Assim, para Paul Burkett (2007), Marx estabeleceu três contradições, a partir da obra 

O Capital, que crescem sistematicamente em intensidade na medida em que o sistema 

capitalista se desenvolve historicamente. 

A primeira está relacionada à contradição entre o valor de uso e o valor de troca. Esta 

tensão se aprofunda com o avanço das forças produtivas na busca da acumulação ilimitada, a 

exemplo dos aconteimentos recentes no Brasil de golpe, e reestruturação do papel do Estado 

com relação ao direitos sociais e a absolutização de suas tarefas com a especulação e a 

propriedade privada sem limites, onde a arbitrariedade devora o Estado de Direito em 

detrimento da acumulação cada vez mais ampliada do capital, fazendo desta primeira 

contradição marxiana, ainda a porta de entrada das relações históricas e sociais subjacentes.  

A segunda contradição está relacionada à produção de mais-valia, que se processa pela 

separação ou divisão da força de trabalho, negando ao trabalho o ―acesso e controle das 

condições de produção‖ (BURKETT, 2007, s/p), a exemplo da reforma trabalhalhista recente 

no Brasil, e a lei da terceirização do trabalho, hoje presente em várias nações do mundo, no 

reforço do pressuposto capitalista da apropriação indevida, mas também da desarticulação de 

formas coletivas de resistência, fracionando cada vez mais os trabalhadores, as lutas e 

objetivamento o controle da produção.  

Destas duas contradições emerge uma terceira, na tendência do modo de produção 

capitalista que é a de gerar crises de reprodução social e econômica. A crise não é simples e 

pode ser caracterizada como de dois tipos. 

Uma crise já discutida amplamente no campo marxista se relaciona à quebra da taxa 

de acumulação, que ocorre periodicamente. No entanto, esta crise é resultante de uma crise 

maior e mais ampla, também denominada de crise estrutural, que gera sistematicamente uma 

falha ou fratura do sistema em ―criar e manter as condições naturais e sociais necessárias para 



 

156 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

o desenvolvimento sustentável dos seres humanos‖ (BURKETT, 2007, s/p). Ela está 

intimamente ligada a um tipo específico de metabolismo do capital com a natureza. Segundo 

John Bellamy Foster: 

A fratura metabólica sugere que a lógica da acumulação do capital cria 

inexoravelmente uma fratura no metabolismo entre a sociedade e a natureza, 

interrompendo processos básicos de reprodução natural. Isto levanta a questão da 

sustentabilidade ecológica – não apenas em relação à escala da economia, mas 

também, e de forma ainda mais importante, na forma e intensidade da interação 

entre a natureza e a sociedade sob o capitalismo (FOSTER, 2007, s/p). 

Sob a perspectiva do metabolismo e também da falha metabólica, imposta pelas 

relações de produção capitalista, uma das primeiras evidências da preocupação de Marx com 

a natureza se encontra na obra O Capital: Crítica da Economia Política, em ―O processo de 

produção de trabalho ou o processo de produzir valor-de-uso‖, no quinto tomo, denominado 

de ―Processo de trabalho e processo de produzir mais-valia‖; Marx salienta que, 

Marx aqui, é ambivalente (ALTVATER, 2007, p. 327) com respeito à concepção de 

natureza em sua crítica da economia política, em que permanecem sinais do iluminismo e de 

uma lógica que não leva em consideração os limites da natureza.  Ele faz da natureza meio 

para a realização do trabalho e também a chama de matéria-prima, que é distinta ao final do 

processo, e ainda de produto ou valor de uso. 

A terra (do ponto de vista econômico, compreende a água), que, ao surgir o homem, 

o provê com meios de subsistência prontos para utilização imediata, existe 

independentemente da ação dele, sendo objeto universal do trabalho humano. Todas 

as coisas que o trabalho apenas separa de sua conexão imediata em seu meio natural 

constituem objetos de trabalho, fornecidos pela natureza (MARX, 2008a, p. 212). 

E Marx, em sua arguição do processo de trabalho, afirma: 

No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação, 

subordinada a um determinado fim, no objeto sobre que atua por meio do 

instrumento de trabalho. O processo extingue- se ao concluir-se o produto. O 

produto é um valor-de-uso (MARX, 2008a, p. 214). 

Apesar da forte influência dos economistas clássicos (Smith, Ricardo e Malthus) de 

seu tempo, segundo os quais a natureza é transformada de uma entidade ecológica à uma 

entidade econômica (ALTVATER, 2007), Marx não compreende a natureza como simples 

conjunto de recursos para o processo de trabalho. Neste sentido, segundo Elmar Altvater: 

A crítica marxista da economia política com respeito à relação da sociedade com a 

natureza está orientada para a compreensão do metabolismo, isto é, das 

transformações da matéria e da energia, o papel crucial das necessidades humanas, o 
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caráter dual do trabalho e da produção, a dinâmica das crises econômicas e sociais, a 

valorização do capital, a acumulação (ALVATER, 2007, p. 329). 

Até aqui, não parece haver problemas no processo de trabalho para a produção de 

valor de uso que tende a atender uma determinada necessidade humana, porém o valor de uso 

a partir da organização da lógica capitalista ou burguesa só é possível e necessário se 

configurado enquanto um valor de troca, que revela a contradição interna do problema 

ecológico. Por este motivo, 

O processo de trabalho é uma condição da existência humana, comum a todas as 

formas de sociedade humana: de um lado, o homem com seu trabalho, o elemento 

ativo; do outro, o elemento natural, o mundo inanimado, passivo. Mas, para ver 

como os diferentes participantes humanos se relacionam entre si no processo de 

trabalho, é necessário analisar as relações socais dentro das quais esse processo 

ocorre (MOHUN, 2001, p. 299). 

Em O Capital, Marx parte da percepção de que, na sociedade capitalista, a riqueza 

aparece como imensa coleção de mercadorias, definindo a mercadoria como objeto externo, 

que satisfaz necessidades humanas. Enquanto coisa útil, a mercadoria deve ser encarada sob 

um duplo ponto de vista, de acordo com a qualidade e a quantidade, sendo que a utilidade 

atribui um valor de uso para a mercadoria, o qual se realiza no uso ou no consumo. 

Na sociedade capitalista, a mercadoria constitui valor de troca, ou seja, funciona como 

uma relação quantitativa entre diferentes mercadorias com valores de uso. Entretanto, estas 

duas características da mercadoria não podem ser tão simples, pois o valor de troca não é 

intrínseco; daí a necessidade de esclarecimentos. 

Pelo trabalho, o homem enquanto natureza atua sobre a natureza outra que não a dele. 

As mercadorias resultam da conexão entre as matérias fornecidas pela natureza e o trabalho. 

O homem só pode produzir a partir da natureza, mudando as formas da matéria. Assim, ―toda 

riqueza tem o trabalho como pai e a natureza como mãe‖ (MARX, 1985, p. 51). Em Marx, o 

trabalho é atividade vital, ontológica na criação e recriação do ser social. Entretanto, na 

sociedade capitalista, o trabalho possui um duplo caráter sob a forma da mercadoria: consiste 

no valor da mercadoria e no valor de uso (MARX, 1985). 

A partir do trabalho abstrato, o trabalho é reduzido a uma simples unidade de medida, 

o que faz com que casaco e linho, como produtos resultantes da alfaiataria e da tecelagem, 

quando abstraídas as suas qualidades específicas, são apenas valores de uso que retêm uma 

qualidade geral, o trabalho. 
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Portanto, o valor de uso diz respeito a uma qualidade; já ―a grandeza de valor é 

quantitativa, por isso, um diferente quantum de trabalho necessário implica um específico 

valor da mercadoria, apesar dela poder ter o mesmo valor de uso, ou seja, o mesmo trabalho 

produz a mesma grandeza de valor, mas ao mesmo tempo, em função das variações das forças 

produtivas, pode produzir quantidades diferentes de valores de uso‖ (MARX, 1985, p. 53). 

A mercadoria é expressão do trabalho humano; por isso, sua objetividade em termos 

de valor é social. 

Nesta elaboração teórica em torno do valor, Marx compreende e expõe o processo 

metabólico da transformação do trabalho sob a sociedade capitalista – representada pela 

lógica do valor de troca. 

A partir desta dinâmica, há o aparecimento do trabalho alienado – que vai do trabalho 

enquanto trabalho útil, fruto de uma relação do homem com a natureza e consigo mesmo, para 

uma forma sob o controle de outrem, para o trabalho enquanto força de trabalho, que se 

manifesta na sua realização máxima na propriedade privada. 

A propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a consequência necessária 

do trabalho exteriorizado, da relação externa (äusserlichen) do trabalhador com a 

natureza e consigo mesmo. A propriedade privada resulta, portanto, por análise, do 

conceito de trabalho exteriorizado, isto é, de homem exteriorizado, de trabalho 

estranho, de vida estranha, de homem estranho (MARX, 2004a, p. 87). 

 O próprio Marx salienta que ―a natureza não constrói máquinas nem locomotivas, 

ferrovias, telégrafos elétricos, máquinas de fiar automáticas, etc. Elas são produtos da 

indústria humana; material natural transformado em órgãos da vontade humana sobre a 

natureza ou de sua atividade na natureza‖ (MARX, 2011, p. 589). Assim,  

Através do trabalho estranho, exteriorizado, o trabalhador engendra, portanto, a 

relação de alguém estranho ao trabalho – do homem situado fora dele – com este 

trabalho. A relação do trabalhador com o trabalho engendra a relação do capitalista 

(ou como se queira nomear o senhor do trabalho) com o trabalhador. A propriedade 

privada é, portanto, o resultado, a consequência necessária do trabalho    

exteriorizado, da    relação    externa (äusserlichen)  do trabalhador com a natureza e 

consigo mesmo.  

O processo de trabalho demonstra um duplo caráter: por um lado, um resultado 

produtivo e, por outro, um resultado destrutivo na articulação do valor de troca. Portanto, há 

uma dualidade do processo produtivo no qual não só se produzem valores de troca e mais-

valia, mas também se transformam matéria e energia, e a entropia necessariamente cresce 

(ALTVATER, 2007), o que também se denomina de falha metabólica. 
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A evidência desta falha é perceptível no estudo de Marx sobre a ―Indústria moderna e 

agricultura‖ (2008a, p. 569), a partir do desenvolvimento da indústria moderna atuante na 

agricultura, que, além de destruir ―o baluarte da velha sociedade, o camponês, pelo trabalho 

assalariado‖ (2008a, p. 570), também transformou a agricultura de subsistência em agricultura 

para o comércio. 

Neste sentido, continua Marx, entendendo que a intervenção capitalista no meio rural 

se processa na reconfiguração dos sujeitos em função da acumulação e de sua relação com o 

mundo natural, principalmente o solo: 

O modo de produção capitalista completa a ruptura dos laços primitivos que, no 

começo, uniam a agricultura e a manufatura. Mas, ao mesmo tempo, cria as 

condições materiais para uma  síntese nova, superior, para a união da agricultura e 

da indústria, na base  das estruturas que se desenvolveram em mútua oposição. Com 

a predominância cada vez maior da população urbana que se amontoa nos grandes 

centros urbanos, a produção capitalista, de um lado, concentra a força motriz 

histórica da sociedade, e, do outro, perturba o intercâmbio material entre o homem e 

terra, isto é, a volta à terra dos elementos do solo consumidos pelo ser humano sob a 

forma de alimentos e de vestuário, violando assim a eterna condição natural  da 

fertilidade permanente do solo. Com isso, destrói a saúde física  do trabalhador 

urbano e a vida mental do trabalhador do campo (MARX, 1978b, p. 66). 

Desta forma, entende-se a necessidade permanente de reconfigurar as condições 

materiais da relação entre cidade e campo, numa condição subordinada do trabalho enquanto 

força de trabalho, na síntese ou na união da agricultura com a indústria, precarizando a 

situação dos trabalhadores, ou seja: 

Na agricultura, como na manufatura, a transformação capitalista do processo de 

produção significa, ao mesmo tempo, o martirológio dos produtores;  o  instrumental 

de  trabalho  converte-se  em  meio    de subjugar, explorar e lançar à miséria o 

trabalhador, e a combinação social dos processos de trabalho torna-se a opressão 

organizada contra a vitalidade, a liberdade e a independência do trabalhador 

individual (MARX, 2008a, p. 570). 

Este duplo caráter do processo trabalho na produção capitalista tem a indústria como 

centro e trabalha exclusivamente 

[...] na arte de despojar não só o trabalhador, mas também o solo; e todo aumento da 

fertilidade da terra num tempo dado significa esgotamento mais rápido das fontes 

duradouras dessa fertilidade, [...] exaurindo as fontes originais de toda riqueza: a 

terra e o trabalhador (MARX, 2008a, p. 571). 

Neste sentido, o capital não tem medo da perda de vidas, da destruição da natureza e 

da degradação de todos os recursos e bens para a manutenção das condições de vida, mas só 
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dele mesmo, pela sua dinâmica contraditória e imoral em produzir riqueza a um custo 

social/humano e natural altíssimo. 

A atualidade do sociometabolismo marxista, é de ser uma categoria central na 

compreensão da relação afinada da humanidade com a natureza e, ao mesmo tempo, da 

economia política burguesa, pautada pelo valor de troca sob a dinâmica da acumulação 

capitalista como eixo da falha metabólica. 

Por estas e outras implicações, substânciais, o sociometabolismo ou a concepção de 

natureza em Marx, segundo Foster e Clark (2010b, p. 22), foi cunhado na química e na 

biologia no início do século XIX, como forma de estudar as operações biológicas e interações 

dos organismos com o meio ambiente. Marx incorporou este conceito, mas num contexto 

mais amplo que lhe possibilitou engajar-se numa análise metabólica da relação dialética entre 

a natureza e a sociedade. Segundo Foster: 

Esta moldura conceitual foi importante, pois permitiu a Marx amarrar a sua crítica 

das três principais ênfases da economia política burguesa: a análise da extração da 

mais-valia do produtor direto; a teoria correlata da renda fundiária capitalista; e a 

teoria malthusiana da população, que conectava as duas entre si. Ademais, o 

conceito de falha metabólica de Marx na relação entre cidade e campo, entre os seres 

humanos e a terra, permitiu-lhe penetrar nas raízes do que foi às vezes chamado 

pelos historiadores de ―segunda revolução agrícola‖, que então ocorria no 

capitalismo, e da crise na agricultura associada a isto, permitindo assim que Marx 

desenvolvesse uma crítica da degradação ambiental que antecipava boa parte do 

pensamento ecológico de hoje (FOSTER, 2010a, p. 202). 

A partir destas considerações, faz nos levar em conta a incontrolabilidade destrutiva   

do capital (FOSTER; CLARK, 2010b, p. 26), por meio do desvelamento das relações sociais 

subjacentes ao valor de troca, e da necessidade de  sua  transformação social, em que um 

futuro ecologicamente sustentável é a divisa da transição para uma nova ordem social (ibid., 

p. 27), que distribua a riqueza de acordo com as necessidades humanas e promova a 

reconciliação do homem com a natureza (ALTVATER, 2007, p. 334). Em síntese, de acordo 

com Paul Burkett: 

O que o marxismo fornece e o que as outras teorias não mencionam é precisamente a 

demonstração de que o capitalismo tem um metabolismo específico com a natureza. 

Um metabolismo moldado pela profundamente antiecológica separação dos 

trabalhadores das condições de produção e suas correspondentes formas de troca 

mercantil e de valorização monetária. Nesta perspectiva, qualquer solução para as 

crises ecológicas deve ser explicitamente anticapitalista, ou seja, baseada na 

democrática socialização da natureza e de outras condições de produção pelos 

trabalhadores e pelas comunidades (BURKETT, 2007, s/p). 
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O sociometabolismo de Marx, viabiliza o vínculo da teoria, ou da possibilidade da 

mesma como produção autêntica para o campo das ciências sociais e humanas, com uma 

proposta de desenvolvimento que tenha como fim as necessidades humanas em sua totalidade, 

para além do simples aumento do consumo ou produção material, incluindo todas as 

dimensões humanas, em contraposição ao modo de produção hegemônico. Essas dimensões 

podem ser resumidas em três: 

A dimensão econômica ou produtiva, a dimensão política, que está relacionada com a 

mudança na estrutura de poder, e, por fim, a dimensão social,  que está diretamente vinculada 

à formação de novos valores, sociais e culturais (PALUDO; THIES, 2008), no sentido de 

fazer o trabalho novamente assumir o comando social da produção e distribuição (HARVEY, 

2011); ou seja, nossa relação com a natureza e as outras pessoas não pode ser mais guiada 

pelo objetivo de torná-las uma mercadoria como qualquer outra, ―mas pelo reconhecimento 

que a natureza é um grande bem comum a que todos têm igual direito, mas para com o qual 

todos também têm a mesma imensa responsabilidade‖ (HAVEY, 2011, p. 190).  

 

Considerações finais 

A partir de um fato político-econômico, ou seja, da alienação do trabalhador, ―Marx 

chega ao trabalho alienado, exteriorizado, o que possibilita perguntar a quem pertence este 

trabalho alheio, ao qual Marx afirma que, necessariamente, a outro, um homem mesmo, fora 

do trabalhador‖ (FERNANDES, 1989, p. 159). 

Além do trabalho, como observa Marx, em conjunto a subordinação da natureza em 

mãos alheias, apropriando-se tanto do trabalho como da composição inorgânica do trabalho e 

da existência humana. 

Assim, por meio do trabalho exteriorizado, o trabalhador engendra uma relação social 

do produto do trabalho com um homem que não participa deste, ou seja, o capitalista, o 

―senhor do trabalho‖ (MARX, 1989, p. 160). 

Desta maneira, a relação do trabalhador com o não trabalhador resulta na divisão 

social do trabalho, intensificada pela industrialização, no apoio do Estado, na propriedade 

privada e na subordinação do homem e da natureza; ou seja, 

a produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do processo de 

produção social ao minar simultaneamente as fontes de toda a riqueza: a terra e o 

trabalhador (MARX, 1985, p. 102). 
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Este processo de minar as fontes originárias da riqueza, a terra e o trabalho, rebaixa a 

humanidade e a natureza ao nível da coisificação social e natural na produção da acumulação 

ou lucro, que se desdobra num coeficiente denominado de taxa de extração de mais-valia. O 

próprio Marx assim se pronuncia: ―A taxa de mais- valor é, assim, a expressão exata do grau 

de exploração da força de trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista‖ (MARX, 

2013, p. 294). 

Nesta direção de pensamento, o entendimento objetivo desta relação social como base 

no sociometabolismo e na compreensão de natureza em Marx, nos permite, em termos 

materiais e imateriais, dar um salto de entendimento, para além de uma simples compreensão 

fenomênica da forma e da intensidade, ou dos tipos de sociometabolismo na história, tratando 

da expansão metabólica não como algo fatalista e linear na história do desenvolvimento dos 

modos de produção socioeconômicos, mas como processo e resultado material de relações 

sociais que se modificam drasticamente sob o domínio das relações sociais de produção do 

capital. 

A partir deste conteúdo intrínseco, na exposição do metabolismo industrial e seu 

desdobramento como espoliação, é neste estágio específico que as forças da natureza e do 

trabalho humano são rebaixadas à condição de empobrecimento sistêmico, resultante de uma 

mesma racionalidade, que explora e depreda tanto o homem e a mulher quanto a natureza 

(FONTANA, 2014). 

O pensamento e prática da maximização do benefício econômico ou racionalidade 

ampliada da interconexão socioecológica, o sociometabolismo capitalista não é um conceito 

unânime para a análise da situação atual de crise. Tanto pode ser entendido como um processo 

cumulativo que se estende desde o início do surgimento da agricultura, vinculada ao caráter 

intrínseco do potencial de predação dos seres humanos na história, de uma era geológica, 

determinada, o Antropoceno. 

Outra, é que a situação drástica do momento teve suas origens a partir de relações 

sociais dominantes que se configuram nos últimos 500 anos, com o advento da Modernidade e 

de uma economia globalizada, ou melhor, de relações propriamente capitalistas de produção, 

que tiveram seu estágio de eclosão e definição objetivada entre o século XVII e o início do 

XIX, como o momento de reviravolta ou salto qualitativo em termos de mudanças, a partir 

dos valores sociais e morais do mundo burguês, na transformação de relações sociais e 
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produtivas locais em ―una economía-mundo‖ (MOLINA; TOLEDO, 2011, p. 234) sob 

relações e instrumentos próprios da “lógica capitalista‖. 

A lógica desta racionalidade, impulsionada pela dinâmica capitalista, instaura um 

experimento sem controle, em que o sociometabolismo do valor de troca se caracteriza por 

mecanismos insaciáveis de mercado, sob o mando do capital, com grande poder de 

transformação e cada vez mais acelerado pela inovação cientifica e tecnológica, modificando 

os espaços naturais, a exemplo da agricultura em escala frente aos bens hídricos, por exemplo. 

Processos como estes produzem sistematicamente uma série de impactos sociais e 

ecológicos, como a contaminação da água, do solo e do ar, facilmente observável pelo uso dos 

agrotóxicos, a contaminação de organismos marinhos e da terra, além dos processos de 

transformação, transporte e consumo industrial, e dos derivados dos processos urbanos, isso 

sem falar nos organismos geneticamente modificados da engenharia genética ou biologia 

molecular, sobre cujos efeitos se possui escassa informação (MOLINA; TOLEDO, 2011). 

Esta condição histórica e ideológica do capital ―de que o ‗progresso‘ é tanto inevitável, 

como bom‖ (HARVEY, 2002, p. 169) transforma o sociometabolismo do capital 

essencialmente em predação dos recursos da natureza e da humanidade pela exploração do 

trabalho e de outros territórios geográficos por meio de mecanismos de dependência 

econômica, que controlam a produção e o consumo e resultam com frequência na 

“Territorialização dos monopólios e Monopolização do território‖ (OLIVEIRA, 2011), como 

é o caso das multi-transnacionais, resumidas hoje em 147 corporações que controlam a 

economia mundial (MACHADO; FILHO, 2014, p. 62). 

No entanto, esta crise não é o fim da história capitalista, mas, pelo contrário, o estágio 

propício para revolucionar-se, especialmente pela intensificação da exploração do trabalho e 

da natureza. 

A partir desta virada de mesa, bárbara e selvagem, o capital tem topado com limites 

planetários, transformando-se no último século, e atualmente no século XXI, em uma nova 

força ou era geológica planetária, denominada por alguns autores, como Ramón F. Durán 

(2011) e Elmar Altvater (2014), de Era do Antropoceno ou melhor, o Capitaloceno. 

La crisis cíclica del capital no sería tan dramática si no fuera amplificada por los 

efectos irreversibles por la transformación de la materia y la energía de la naturaleza, 

es decir, por la crisis de la relación entre sociedad y naturaleza (ALTVATER, 2014, 

p. 10). 
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Assim, a crise é muito mais que uma crise financeira e do emprego, mas a relação 

metabólica de um todo estruturado que se amplia na transformação do mundo social e 

material com efeitos desastrosos, ou melhor, com o aumento da entropia.   

A condição deste caráter duplo e não menos contraditório da acumulação capitalista, 

faz o modo de produção dominante gestar-se como força motriz de uma nova história 

geológica, o Antropoceno, mas qualificada no campo da análise marxista como Capitaloceno. 

Esta condição, contudo, criou uma profunda quebra sistêmica no sociometabolismo, 

jamais vista na história, agora como força geomorfológica que põe em risco o suporte social e 

vital do mundo, sob o domínio das relações capitalistas de produção e consumo. 

A atualidade do sociometabolismo marxista, é de ser uma categoria central na 

compreensão da relação afinada da humanidade com a natureza e, ao mesmo tempo, da 

economia política burguesa, pautada pelo valor de troca sob a dinâmica da acumulação 

capitalista como eixo da falha metabólica. 

Em termos conclusão, o marxismo fornece e o que as outras teorias não mencionam, 

que é precisamente a demonstração de que o capitalismo tem um sociometabolismo específico 

com a natureza, profundamente antiecológico na separação dos trabalhadores das condições 

de produção e suas correspondentes formas de troca mercantil e de valorização monetária. 

Nesta perspectiva, qualquer solução para as crises ecológicas deve ser explicitamente 

anticapitalista, fora isso, é reformismo e alienação. 

Em síntese, na via de Marx, o problema da crise socioecológica não é simplesmente 

situado em nível jurídico, técnico e físico, mas político, a ―partir de uma crítica ao próprio 

funcionamento do sistema capitalista [...] desmitificando a suposta neutralidade da economia 

institucional, ao mostrar que a solução requer revisar/romper com as próprias relações 

capitalistas‖ (FOLADORI, 1999, p. 88); ou seja, o problema socioecológico é entrópico, mas 

depende de um tipo específico de sociometabolismo que vá além do valor de troca, imposto 

pelas relações de produção capitalistas, demonstrando assim, a originalidade e importância da 

concepção de natureza e do sociometabolismo em Marx. 
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RESUMO 

Neste breve ensaio apresentamos alguns recortes e provocações da obra de revolucionária bolchevique 

Alexandra Mikhaylovna Kollontai (1872-1952) referente aos processos que antecedem a Revolução Russa, seus 

resultados e impactos na sociedade a partir de 1917. Tendo por referência seu romance ‗Um grande Amor‘ 

identificamos seu propósito de colocar em curso outras revoluções tão importantes e necessárias à sociedade 

quanto a Revolução Russa. Temas como a emancipação da mulher e o amor-camaradagem são algumas das 

questões problematizadas pela autora em ―Um grande Amor‘ que parece ter sido uma forma de homenagear 

Lenin e Krupskaia, figuras centrais da Revolução Russa e protótipos de outras importantes revoluções colocadas 

em curso na sociedade comunista e que ainda hoje continuam desafiando todas as sociedades.  

  

Palavras-chave: ‗Um Grande Amor‘. Revolução Russa. Mulheres.   

 

 

ABSTRACT 

In this brief essay we present some of the cutbacks and provocations of the work of revolutionary Bolshevik 

Alexandra Mikhaylovna Kollontai (1872-1952) concerning the processes leading up to the Russian Revolution, 

its results and impacts on society from 1917. With reference to her novel 'A Great Love 'we have identified its 

purpose of putting in motion other revolutions as important and necessary to society as the Russian Revolution. 

Themes such as the emancipation of women and love-camaraderie are some of the issues discussed by the author 

in "A Great Love" that seems to have been a way of honoring Lenin and Krupskaia, central figures of the 

Russian Revolution and prototypes of other important revolutions put in place in communist society and which 

still continue to challenge all societies. 

  

Keywords: 'A Great Love'. Russian revolution. Women. 

 

 

Introdução 

 

‗Um Grande Amor‘ é o título do romance de Alexandra Mikhaylovna Kollontai 

revolucionária bolchevique que viveu entre 1872-1952. Considerada um dos baluartes da 

Revolução Russa de 1917, ―era consciente do antagonismo entre os interesses das mulheres 

da burguesia e os das classes populares‖ (OLIVEIRA, 2013: 01), que ainda hoje incomoda o 

movimento feminista.  
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Kollontai foi a primeira mulher a assumir um ministério na Rússia Revolucionária de 

1917 e imprimiu a luta pela equiparação de salários entre homens e mulheres. Fez frente ao 

autoritarismo que ainda permanecia como um ranço a ser superado nas práticas políticas dos 

camaradas revolucionários que não se deixavam transformar no âmbito das relações de 

gênero.   

Seu ministério ocupou-se especialmente das questões relacionadas aos direitos das 

mulheres camponesas.  Reconhecendo o protagonismo das camponesas no processo 

revolucionário. Temas como divórcio, aborto, benefícios sociais e ―a função social da 

maternidade, como creches urbanas e rurais‖ (OLIVEIRA, 2013, p. 01), conferem à então 

ministra o título de mulher para além do seu tempo.  

De acordo com Lima (2017, p. 25), ―afirmar que Alexandra Kollontai era uma mulher 

à frente do seu tempo não é incorreto, mas é uma definição até acanhada diante do que 

representaram suas ideias acerca de temas como libertação feminina, sexualidade, casamento, 

família‖. Neste breve artigo apresentamos alguns elementos que traçam o perfil teórico e 

político de Alexandra Kollontai tendo como referência seu papel fundamental na Revolução 

Russa de 1917 e seu romance ―Um Grande Amor‖ no qual descreve os meandros e bastidores 

dos processos políticos e revolucionários.  

 

Perfil teórico e político de Alexandra Kollontai 

 

Através de suas obras, é possível traçar um breve perfil teórico e político de Alexandra 

Kollontai. Para sua época, o volume de sua obra é considerado bastante extenso. Além de 

inúmeros artigos publicados em revistas de referência teórica no campo da economia, da 

ciência política, da educação, do feminismo e do marxismo, Kollontai escreveu alguns livros 

que contextualizam a Rússia revolucionária tais como: ―A Situação da Classe Operária na 

Finlândia‖ (1903), ―A Luta de Classes‖ (1906), ―Primeiro Almanaque Operário‖ (1906), 

―Base Social da Questão Feminina‖ (1908), ―A Finlândia e o Socialismo‖ (1907), ―Sociedade 

e Maternidade‖ (1914), ―Quem Precisa da Guerra?‖ (1917), ―A Classe Operária e a Nova 

Moral‖ (1918), ―Comunismo e Família‖ (1918), ―A Nova Mulher‖ (1918), ―A Moral Sexual‖ 

(1921), ―Romance e Revolução‖ (1919) e ―A Oposição Operária‖ (1921).  



 

169 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Compõe a vasta obra de Kollontai os romances contextuais ―Amor Vermelho‖, 

―Irmãs‖, ―O Amor de Três Gerações‖ e ‗Um Grande Amor‘, objeto da presente análise. Em 

seus escritos, Kollontai deixa escapar seu perfil militante no campo político e nos estudos 

feministas. Considerada uma mulher para além de seu tempo (LIMA, 2017, p. 25), Kollontai 

entra para a história como a primeira mulher à frente de um ministério. Eleita para compor o 

Comité Central do Partido Bolchevique no pós-Revolução, integrou o primeiro governo 

soviético na condição de Comissário do Povo para a Assistência Pública. Em 1918 profere um 

célebre discurso de abertura dos trabalhos frente ao ministério da Assistência Pública, em tom 

de convocação à todas as mulheres para continuarem firmes na luta: 

 
Camaradas trabalhadoras, por longos séculos a mulher não teve liberdade e direitos, 

pois era tratada como um mero apêndice, como a sombra do homem. O marido 

sustentava a esposa e em troca ela se curvava ao seu arbítrio, suportando quieta a 

falta de justiça e a servidão familiar e doméstica. A Revolução de Outubro 

emancipou a mulher: hoje as camponesas têm os mesmos direitos que os 

camponeses e as operárias os mesmos direitos que os operários. Em todo lugar a 

mulher pode votar, ser membro dos sovietes ou comissária. Até comissária do povo. 

A lei equipara a mulher em direitos, mas a realidade ainda não a libertou: as 

operárias e camponesas continuam sujeitas ao trabalho doméstico como escravas da 

própria família. Os operários devem agora cuidar para que a realidade tire dos 

ombros delas o fardo de lidar com os filhos e alivie o peso dos serviços de casa às 

operárias e camponesas. A classe operária também está interessada em liberar a 

mulher nessas esferas. Os operários devem entender que a mulher é tão integrada à 

família do proletário quanto ele mesmo, pois trabalha nas mesmas condições que o 

homem. Um terço da riqueza da terra surge das mãos das mulheres, a Europa e a 

América contam com 70 milhões de operárias. Numa sociedade comunista mulheres 

e homens devem ter direitos iguais! Sem essa igualdade, não há comunismo. Então, 

mãos à obra, camaradas trabalhadoras! Iniciem sua emancipação! Construam 

creches e maternidades, ajudem os sovietes a criar refeitórios públicos, ajudem o 

Partido Comunista a criar uma nova e radiosa realidade. Tomem lugar nas fileiras de 

todos os que lutam pela libertação das trabalhadoras, pela igualdade, pela liberdade e 

pela alegria dos filhos de vocês. Tomem lugar, operárias e camponesas, sob a 

bandeira vermelha revolucionária do vitorioso comunismo mundial (KOLLONTAI, 

1918).   

 

Em seu discurso, Kollontai deixa clara sua opção e militância pela causa das mulheres 

e inaugura o feminismo marxista, juntamente com Rosa Luxemburgo e Clara Zétkin, pautado 

na luta das mulheres por direitos iguais e, de maneira especial, pela divisão do trabalho 

doméstico entre homens e mulheres. Enfatiza o papel dos homens no cuidado dos filhos com 

a finalidade de libertar a mulher para a vida pública em igualdade de direitos com os homens 

e inscreve nos estudos de gênero novas metodologias de análise da condição da mulher e seus 

processos de libertação na sociedade. Analisado por partes, seu discurso apresenta a proposta 
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de continuidade do processo revolucionário na vida das mulheres como forma de dar 

complemento à Revolução Russa em outros processos contínuos de revolução tendo por 

referência importante categorias marxistas de análise embasadas na luta de classes.  

 

Superação do histórico de dominação 

 

Kollontai compreendia que a sociedade de então precisava primeiramente reconhecer 

que submeteu a mulher a diversos processos de dominação até coloca-la à ―sombra do 

homem‖. Uma vez reconhecida a estratégia de dominação nas relações de poder entre homens 

e mulheres, a sociedade é convocada a dar um passo adiante e romper com a relação de 

dependência e servidão a que submeteu as mulheres por um longo período histórico. Kollontai 

rompe com o determinismo histórico da subjugação da mulher. Reconhece que houve um 

processo histórico de sujeição que precisa ser interrompido. Trata-se de paradigmas a serem 

desconstruídos por toda a sociedade e não isoladamente pelas mulheres. Inscreve 

definitivamente o lugar da mulher na sociedade em condição de igualdade com os homens em 

todos os níveis mantendo-se apenas as diferenças de gênero masculino e feminino que deve 

ser respeitada entre camaradas. Outras diferenças aos poucos vão sendo superadas num 

processo contínuo e ininterrupto. No entendimento de Kollontai as relações de dominação não 

podem ser toleradas nem permitidas em nenhuma relação, seja de classe ou gênero. A 

libertação da dominação é o primeiro passo para a revolução. 

 

O reconhecimento histórico do trabalho das mulheres 

 

De acordo com o discurso proferido por Kollontai, a figura do homem enquanto 

arrimo de família foi sendo definida pela sociedade num histórico de anulação do trabalho 

doméstico e supervalorização do trabalho do homem fora do ambiente doméstico. No 

discurso, Kollontai conjuga o verbo no passado: ―o marido sustentava a esposa e em troca ela 

se curvava ao seu arbítrio, suportando quieta a falta de justiça e a servidão familiar e 

doméstica‖. Trata-se de uma estratégia de superação. Ao conjugar o verbo no passado, 

Kollontai acena para as conquistas da Revolução no presente e convoca à superar todas as 

formas de opressão e injustiças que passam pela familiar e doméstica num modelo de família 
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patriarcal que já não corresponde mais aos propósitos revolucionários. Descrito por Engels 

(1995, p. 64) como um modelo a ser superado em todas as sociedades, a família monogâmica 

 
Baseia-se no predomínio do homem; sua finalidade expressa é a de procriar filhos 

cuja paternidade seja indiscutível; e exige-se, essa paternidade, indiscutível porque 

os filhos, na qualidade de herdeiros diretos, entrarão, um dia, na posse dos gens de 

seu pai A família monogâmica diferencia-se do matrimônio sindiásmico por uma 

solidez muito maior dos laços conjugais, que já não podem ser rompidos por 

vontade de qualquer das partes. Agora, como regra, só o homem pode rompê-los e 

repudiar sua mulher. Ao homem, igualmente, se concede o direito à infidelidade 

conjugal, sancionado ao menos pelo costume (o Código de Napoleão outorga-o 

expressamente, desde que ele não traga a concubina ao domicílio conjugal), e esse 

direito se exerce cada vez mais amplamente, à medida que se processa a evolução da 

sociedade. Quando a mulher, par acaso, recorda as antigas práticas sexuais e intenta 

renová-las, é castigada mais rigorosamente do que em qualquer outra época anterior. 

 

 

Dadas estas características, o modelo de família monogâmica passa a ser uma 

preocupação no modelo comunista de sociedade. Entretanto, esta discussão ainda não estava 

na pauta comunista e não poderia vir apenas das mulheres. O rompimento com este modelo 

ultrapassado de família patriarcal deveria ser um projeto de sociedade e não apenas uma luta 

das mulheres.  

 

A participação da Mulher na Revolução Russa 

 

―A Revolução de Outubro emancipou a mulher‖. Com este discurso, Kollontai 

inscreve definitivamente as mulheres nos processos libertários porque elas participaram ativa 

e integralmente de todo o processo revolucionário. Estiveram à frente em diversos episódios 

da Revolução na condição de camaradas na mesma proporção que os homens.  Entretanto, 

passada a etapa mais decisiva da Revolução, o tema das mulheres volta ao debate. A 

experiência revolucionária parece não ter sido suficiente para a libertação das mulheres. A 

luta continua e ainda há um longo caminho a ser percorrido. Kollontai, naquele momento do 

discurso representa importantes rupturas na então condição de Ministra de Estado. É como se 

estivessem com ela todas as mulheres da sociedade. Entretanto, ela sabe que as 

transformações mais profundas ainda não haviam sido realizadas. Por isso são retomadas em 

seu romance ―Um grande Amor‖.      
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Os direitos das mulheres respaldados por lei 

 

No entendimento de Kollontai a legislação é importante, mas não é suficiente para a 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. A então Ministra de Estado reconhece a 

importância das novas leis que garantem direitos e lei equipara a mulher em direitos. ―Mas a 

realidade ainda não a libertou‖! Conclama Kollontai. ―As operárias e camponesas continuam 

sujeitas ao trabalho doméstico como escravas da própria família‖. Novamente o modelo de 

família monogâmico e patriarcal é questionado. Trata-se de um modelo que não liberou 

camponesas e operárias da responsabilidade do trabalho doméstico. Pelo contrário, atribuiu-

lhes uma dupla jornada de trabalho. Kollontai compreende que se as responsabilidades 

domésticas forem divididas com os homens, não representará um peso nas costas apenas das 

mulheres. Por outro lado, a então ministra prevê a criação de uma categoria de trabalho 

doméstico no cuidado com as casas e outra para o cuidado das crianças, promovendo assim 

uma maior liberação dos homens e mulheres para o trabalho. Trata-se de uma mudança 

radical nos princípios da vida familiar no qual filhos e vida doméstica passam a representar 

direitos e responsabilidades iguais e não um peso para as mulheres.  

 

A participação das mulheres na economia da sociedade comunista 

 

Kollontai afirma em seu discurso que ―Um terço da riqueza da terra surge das mãos 

das mulheres, a Europa e a América contam com 70 milhões de operárias‖. A inserção direta 

das mulheres no mundo do trabalho representa um incremento sem precedentes na economia 

mundial. Trata-se de um novo modo de produção comunista no qual os resultados do trabalho 

geram riqueza para toda a sociedade e não mais para um pequeno grupo de burgueses. Refere-

se ao ―trabalho como produtor de riquezas‖ amplamente debatido por Marx (2012, p. 269) e 

retomado por Kollontai em diversos estudos;    

 

A questão da igualdade de direitos 

 

Para Kollontai ―Numa sociedade comunista mulheres e homens devem ter direitos 

iguais! Sem essa igualdade, não há comunismo‖. A então Ministra inscreve a questão de 
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gênero nas bases do comunismo. Não há como desenvolver um modo de vida comunista 

mantendo os princípios das desigualdades de gênero que perpassam diversas dimensões da 

sociedade, desde o modelo de família até a produção e divisão da riqueza em jornadas justas 

de trabalho (MARX, 2012, p. 320). A inserção da mulher no mundo do trabalho implica em 

igualdade de direitos. Ela não pode ser submetida a condições desumanas de trabalho, nem 

tampouco que seu salário seja menor que o dos homens. Nessa perspectiva marxista, o 

comunismo não pode tolerar a precarização do trabalho feminino nem permitir a exploração 

do trabalhador seja ele homem ou mulher; 

 

A emancipação da mulher como processo revolucionário 

 

Para Kollontai a emancipação das mulheres dá seguimento a outros processos 

revolucionários em curso. ―Então, mãos à obra, camaradas trabalhadoras! Iniciem sua 

emancipação‖. Trata-se de um processo pelo qual toda a sociedade comunista ainda precisa 

passar. No entendimento de Marx a emancipação refere-se a mudanças profundas no próprio 

entendimento da categoria trabalho entendida e vivenciada de forma muito diferenciada no 

capitalismo e no comunismo.  

 
Desde o momento em que o trabalho começa a ser repartido, cada um tem uma 

esfera de atividade exclusiva e determinada, que lhe vem imposta e da qual não pode 

fugir; ser caçador, pescador ou pastor ou crítico, e deve continuar sendo se não 

quiser perder os meios de sua existência; enquanto que na sociedade comunista, 

onde cada um não tem uma esfera de atividade exclusiva, ainda que possa 

aperfeiçoar-se no ramo que deseje, a sociedade regulamenta a produção geral, o que 

cria a possibilidade para mim de fazer hoje esta coisa, amanhã outra, caçar pela 

manhã, pescar à tarde, cuidar do gado ao entardecer, fazer críticas depois do jantar 

segundo minhas vontades, sem me converter, por isso, em caçador, pescador ou 

crítico (MARX & ENGELS, 2007, p. 28). 

 

Em diálogo estreito com Marx e Engels, Kollontai aponta os procedimentos concretos 

para a emancipação das mulheres nas mais variadas frentes e possibilidades de trabalho 

libertador e não opressor. Entretanto, para ascender ao trabalho, as mulheres precisam 

provocar algumas mudanças em toda a sociedade para o ―vitorioso comunismo mundial‖. Na 

sociedade comunista as mulheres deixam suas crianças em segurança nas creches para irem ao 

trabalho, para estudar nas universidades ou para escrever seus livros. A sociedade comunista 

conta com boas escolas para os jovens e adolescentes, com refeitórios públicos aonde comem 
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os homens, as mulheres e os jovens trabalhadores que já não mais precisam retornar a suas 

casas para preparar e comer o almoço. A emancipação na sociedade comunista atinge homens 

e mulheres em igualdade de proporção. Todos e todas precisam estar mais liberados para o 

trabalho, os estudos e a militância política ―a bandeira vermelha revolucionária‖. 

 

A luta de classes e o feminismo marxista 

 

A trajetória política de Kollontai revela a importância das mulheres em todas as etapas 

da Revolução Russa e na pós-revolução. A sua permanência nos quadros políticos do 

socialismo Bolchevique aponta para a resistência das mulheres em processos libertários. A 

esse respeito, Valente (2017) que a definiu como ―a mulher que incendiou o planeta‖ e 

assinala que, 

 

Ler Alexandra Kollontai hoje é manter vivo o projeto do feminismo 

socialista, reafirmar valores da militância e da camaradagem, fundamentais 

para um feminismo ligado à esquerda. Num momento em que os direitos das 

mulheres trabalhadoras vêm sendo ameaçados com a reforma da 

previdência, ir às ruas e resgatar a tradição de luta do dia internacional das 

mulheres torna-se primordial
1
. 

 

Nas sendas do feminismo marxista, Kollontai se desponta como uma das principais 

teóricas que acena para os valores da militância e da camaradagem das mulheres em 

igualdade de direitos com os homens. Não reduz a teoria feminista às questões econômicas, 

mas, as transcende e avança para o campo dos direitos sociais e da libertação da sexualidade, 

tema este, amplamente abordado no romance ‗Um grande amor‘ e retomado na mesma 

proporção em ‗A Nova Mulher‘ (1918) e ‗A Moral Sexual‘ (1921). Diante disso, o feminismo 

marxista enunciado e amplamente manifestado na práxis de Kollontai em toda sua 

participação política no Partido Bolchevique inspirou as mulheres de seu tempo e continua 

fascinando, tanto as teorias feministas quanto a militância do feminismo no contexto atual.   

 

‗Um grande Amor‘ e as novas revoluções em curso  

                                                           
1
 Alexandra Kollontai: a mulher que incendiou o planeta. Artigo publicado em 07 de março de 2017 no Blog da 

Marcha Mundial das Mulheres. Disponível em: https://marchamulheres.wordpress.com/2017/03/07/a-mulher-

que-incendiou-o-planeta/. Acesso em 12/09/2017. 
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O romance ‗Um Grande Amor‘ baseada no caso vivido por Lenin e Inessa Armand, 

secretária do Partido Bolchevique e amiga de Kollontai, insere-se na definição generalista de 

Hauser (2003, p. 865), de que ―toda literatura russa moderna nasce do espírito de oposição‖. 

Toda a trama do romance estabelece uma oposição entre a sociedade comunista e o modelo 

capitalista de produção.  

Kollontai descreve a amiga, companheira de Lenin como ―uma mulher fascinante‖ 

envolvida numa trama de desejo, amor, atração e desencontros. Bolchevique e feminista 

francesa, Inessa Armand, radicada na Rússia, é descrita no romance de Kollontai a partir das 

percepções de outra grande amiga e confidente, Nadezda Krupskaia, esposa de Lenin.  

Kollontai não apresenta na sua obra a o melodrama clássico do amor e traição ou 

crime e castigo como ocorre na obra de seu conterrâneo Fiódor Dostoiévski, publicado em 

1866. Entretanto, sua obra literária semelha-se a este seu conterrâneo por propor ―discussões 

em torno da sexualidade, do direito de propriedade da mulher russa do final do século XIX e 

início do século XX‖ (ALMEIDA, 2016, p. 82). 

Em ‗Um grande Amor‘ Kollontai coloca em marcha uma outra revolução, a da 

sexualidade, que não caminhou nos mesmos processos da revolução política pela qual passou 

a Rússia.  Bem por isso, a autora não se ocupa em desqualificar nem um dos implicados no 

romance. Pelo contrário, vê aí a oportunidade de apresentar a dimensão mais humana e afetiva 

de Lenin sem, contudo, desqualificar seu legado político. Com a mesma consideração, a atora 

trata Inessa Armand que mereceu todo respeito e cumplicidade também da esposa de Lenin, 

Nadezda Krupskaia.  

Sem se distanciar da luta de classes como chave de leitura central do romance, 

Kollontai problematiza a questão da sexualidade, ainda pouco considerada entre os camaradas 

revolucionários que não percebiam a necessidade de transformações mais profundas também 

nesse âmbito. Coloca em discussão a questão do direito de propriedade da mulher 

concomitante aos processos de profundas mudanças pelas quais passa a Russa em finais 

século XIX e início do século XX. Consegue entrelaçar com as relações de trabalho e 

economia, a dimensão da afetividade e da sexualidade tão bem apresentadas no romance. 

Entretanto, longe de ser uma melancólica trama romântica, trata-se de um drama que impacta, 

em diferentes proporções, toda sociedade russa no processo pós-revolucionário.  
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‗Um Grande Amor‘ pode ser visto como uma crítica bem elaborada da autora à todas 

as sociedades, incluindo a Rússia.  No romance a autora inclui no debate as mesmas temáticas 

tratadas em outras obras de sua autoria, de maneira ‗A nova mulher‘ e a ‗Moral sexual‘, 

publicadas em 1921 nas quais, seguindo a perspectiva da luta de classes, Kollontai (2011)  

busca compreender  quem são as mulheres modernas e de que maneira elas vêm sendo 

gestadas? A esse respeito, a autora afirma que,  

 
Ao mesmo tempo que se experimenta uma transformação das condições 

econômicas, simultaneamente à evolução das relações da produção, experimenta-se 

a mudança no aspecto psicológico da mulher. A mulher moderna, como tipo, não 

poderia aparecer a não ser com o aumento quantitativo da força de trabalho feminino 

assalariado. Há cinquenta anos, considerava-se a participação da mulher na vida 

econômica como desvio do normal, como infração da ordem natural das coisas. As 

mentalidades mais avançadas, os próprios socialistas buscavam os meios adequados 

para que a mulher voltasse ao lar. Hoje em dia, somente os reacionários, encerrados 

em preconceitos e na mais sombria ignorância, são capazes de repetir essas opiniões 

abandonadas e ultrapassadas há muito tempo (KOLLONTAI, 2011, p. 24) 

 

A autora compreende que a sociedade vai gerar novas mulheres livres do fardo da 

opressão nas relações de gênero fundamentadas no patriarcado retrógrado que deveria ter 

sucumbido nos processos revolucionários. Por isso, inspirada na luta e na relação de Lenin, 

Krupskaia e Inessa, a autora apresenta personagens fortes e corajosas como aquelas descritas 

por Dostoiévski em crime e castigo. 

 
Esse retrato da mulher russa revelado por Kollontai contempla as personagens 

femininas do romance Crime e Castigo, postas em discussão nesse texto. A começar 

pela senhora perdulária, Aliona Ivanõvina, assassinada pelo protagonista, em 

seguida, Katerina Ivãnovina, de temperamento agressivo devido à situação de 

miséria em que vive, madrasta de Sônia que lhe impõe a prostituição para mitigar a 

fome dos pequenos, meio irmãos, enquanto o pai é um alcoólatra. Além de Dúnia, a 

irmã, de compleição firme, resoluta, e Sônia, a doce e tímida mulher. Pensar na força 

dessas mulheres, cujas vozes se fazem ouvir pela consciência do herói, é uma tarefa 

inusitada, em princípio. No entanto, no decorrer da narrativa, as atitudes de cada 

uma delas revelam uma inquietante e insipiente força feminina em erupção numa 

sociedade altamente dominada pela presença masculina. A marcante presença dessas 

personalidades femininas estabelece um lugar de equiparação com a personagem 

principal: Raskólnikov, por um lado. Por outro, as mulheres, suas vozes 

representadas e suas performances superam-no (ALMEIDA, 2016, p. 83). 

 

A trama revela uma destas mulheres que, mesmo envolvida com o homem casado e 

mais poderoso politicamente, não se anula na condição de mulher. Pelo contrário, é 

apresentada por Kollontai como uma mulher forte e decidida a viver sua sexualidade com a 

mesma intensidade com que vivenciou a experiência do exílio e da revolução. Não se trata de 
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intervir na vida nem nos projetos de seu camarada. Trata-se de seu projeto pessoal de 

vivenciar ‗um grande amor‘ sendo correspondida, sem, contudo, intervir nos projetos pessoais 

de seu camarada, nem na sua trajetória política ou no seu casamento ―bem-sucedido‖. Nessa 

perspectiva, a autora faz compreender que se trata de uma relação afetiva que transcende os 

projetos pessoais egoístas e se inscreve na luta de classes e, de maneira especial na luta das 

mulheres revolucionárias.  

A mulheres da trama não são apresentadas por Kollontai como a ―amante‖ e ―esposa 

traída‖. Pelo contrário. São camaradas que retratam a luta das mulheres por mais espaço na 

sociedade, discute e propõe a legalização do aborto, da liberdade sexual, do amor livre e do 

protagonismo das mulheres em igualdade de direitos com os homens. Trata da temática da 

―dupla moral sexual‖ que ainda enfrentava muitos entraves dentro do Partido Socialista e nas 

vertentes marxistas que preferiam não levar muito a sério o que a autora propunha na forma 

de romance. 

Dentre essas diversas discussões, ‗Um Grande Amor‘ apresenta também um 

importante debate sobre o conceito de família baseado no matrimônio indissolúvel. Tema 

amplamente debatido por Kollontai em sua obra ‗O Comunismo e a Família‘ publicado em 

1920. Na perspectiva da luta de classes, nesta referida obra, Kollontai propõe que no lugar do 

―matrimônio indissolúvel, baseado na servidão da mulher‖, sejam elaboradas novas 

experiências de ―união livre fortalecida pelo amor e o respeito mútuo dos membros do Estado 

Operário, iguais em seus direitos e em suas obrigações‖ (KOLLONTAI, 2017, p. 20). A 

despeito da ―família de tipo individual e egoísta, se levantará uma grande família universal de 

trabalhadores, na qual todos eles, homens e mulheres, serão, antes de tudo, trabalhadores e 

camaradas‖. Para a autora esta seria a ―consigna da Sociedade Comunista‖. E problematiza 

ainda: 

 
Os trabalhos domésticos em forma individual começaram a desaparecer e dia a dia 

vão sendo substituídos pelo trabalho caseiro coletivo e chegará um dia, mais cedo ou 

mais tarde, ao ponto que a mulher trabalhadora não terá que ocupar-se de seu 

próprio lar. Na Sociedade Comunista de amanhã, esses trabalhos serão realizados 

por uma categoria especial de mulheres trabalhadoras dedicadas unicamente a essas 

ocupações. As mulheres dos ricos, já faz muito tempo, vivem livres dessas 

desagradáveis e fatigosas tarefas. Porque a mulher trabalhadora tem que continuar 

com essa pesada carga? (KOLLONTAI, 2017, p. 20). 
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A luta de classes está pautada no feminismo classista debatido por Kollontai. Ela 

propõe novos modelos de trabalho doméstico baseado na responsabilidade de todos os 

componentes do lar. Nenhuma mulher é obrigada a assumir sozinha o trabalho doméstico em 

ambientes de convivência coletiva. A coletivização do trabalho doméstico representa a 

libertação das mulheres do ambiente doméstico e privado.  

A trama de ‗Um Grande Amor‘ representa ―a mulher que já não depende mais do 

homem‖. Ela trabalha fora, tem sua própria economia, milita no partido, não depende de 

ninguém e vivencia uma experiência de amor com um homem casado sem alimenta nenhuma 

ilusão de se casar com ele. Não porque ele não pudesse assumir a relação extraconjugal na 

forma da institucionalização de um segundo casamento, mas, porque o casamento está fora de 

cogitação nesta nova experiência de relacionamento. Ela deseja apenas viver com ele ‗um 

grande amor‘ e, ao mesmo tempo, problematizar a temática da família monogâmica. Kollontai 

(2017, p. 4), indaga ―se aquele modelo ultrapassado de família será mantido em um Estado 

comunista‖. 

 
O capitalismo carregou para sobre os ombros da mulher trabalhadora uma carga que 

a esmaga; a converteu em operária, sem aliviá-la de seus cuidados de dona de casa e 

mãe. Portanto, a mulher se esgota como consequência dessa tripla e insuportável 

carga que com frequência expressa com gritos de dor e lágrimas. Os cuidados e as 

preocupações sempre foram o destino da mulher; porém sua vida nunca foi mais 

desgraçada, mais desesperada que sob o sistema capitalista, logo quando a indústria 

atravessa um período de máxima expansão (KOLLONTAI, 2017, p. 24). 

 

A trama de ‗Um grande amor‘ apresenta a coragem de se viver um relacionamento na 

gratuidade da aventura amorosa, colocando em cheque o modelo de família monogâmica que 

naquela ocasião atormentava ―as mulheres trabalhadoras e seus companheiros, os homens‖ 

(KOLLONTAI, 2017, p. 24). Era preciso questionar o modelo de família monogâmico 

amplamente questionado por  

‗Um grande amor‘ polemiza a manutenção de um modelo monogâmico patriarcal de 

família que precisava sofrer rupturas pelo simples fato de ser o modelo adotado e mantido 

pela burguesia nas sociedades capitalistas.  

  

Patriarcal, a família burguesa exibe todas as características da família monogâmica. 

É fundada pela propriedade privada, se caracteriza pela retirada das mulheres da 

vida coletiva e pela redução de suas atividades ao serviço privado de seu senhor. 

Contrapõe o homem, enquanto marido a ser servido, à esposa, que domina 

tiranicamente o espaço doméstico para melhor atender a seu ―provedor‖; reduz a 
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riqueza e densidade das relações afetivas abertas à paternidade na mesma proporção 

com que sobrecarrega a maternidade com a função de mediação entre o senhor, a 

prole e os serviçais. Outra das suas características importantes é negar às crianças o 

convívio com outras crianças, isolando-as muitas vezes até chegarem à adolescência, 

como ocorria com as famílias mais abastadas no século IXX e início do século XX 

(LESSA, 2016, p. 69).  

 

A trama de ‗Um grande Amor‘ desafia o modelo de família burguesa fundada no 

patriarcalismo. Rompe com os estereótipos impostos pela sociedade. Retrata a vida da própria 

Kollontai que, na separação, deixa o filho com o pai e vive diversos relacionamentos sem a 

preocupação da institucionalização do casamento. Quer afirmar com esse debate que as 

diferenças entre as sociedades capitalistas e comunistas vão muito além dos planos políticos e 

econômicos. Precisam atingir todas as dimensões da sociedade, incluindo também a dimensão 

da sexualidade.   

Ao propor o questionamento ao modelo de família burguesa patriarcal, Kollontai 

convida o partido comunista e pensar novas possibilidades e entendimentos da família mais 

adequadas à proposta do comunismo tendo por referência, ainda que de forma indireta, a 

família do líder maior da Revolução Russa. Isso significaria a continuação dos processos 

revolucionários em novas dimensões da vida da sociedade.  

O novo modelo de família apesentado por Kollontai em ‗Um grande Amor‘ amplia os 

laços familiares e conjugais. Inspirada na vida de Lenin que conheceu Inessa 1909, com 5 

filhos e viúva do segundo marido, o relacionamento extraconjugal não é problematizado no 

romance, uma vez que se sobressai ―um amor a três‖ definido no romance como ―o amor livre 

entre camaradas‖. Na vida real, Inessa e os 5 filhos convivem com Lenin e Krupskaia até a 

morte de Inessa, vítima de cólera em 1922.  

Esse convívio de ―amor a três‖ sustenta as bases teóricas de Kollontai na tentativa de 

definir ―o amor-camaradagem‖ que transcende toda e qualquer forma de posse de um sobre o 

outro numa relação em que ―o amor ocupará um lugar de honra, sentimento capaz de 

enriquecer a felicidade humana‖ (KOLLONTAI, 2011, p. 154-155). Nessa perspectiva, o 

―amor-camaradagem‖ assume o lugar do amor conjugal baseado no exclusivismo do 

matrimônio monogâmico e rompe com a ética e a moral burguesas que não respeitam as 

liberdades individuais nem ascendem às aspirações coletivas como expressão da sociedade. 

Assumir e vivenciar o ―amor-camaradagem‖ representa, então, rompimentos radicais com os 

paradigmas liberais do capitalismo.  
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O embasamento teórico que sustenta o novo modelo de família apresentado em ‗Um 

grande Amor‘ pauta-se na relativização dos princípios do casamento monogâmico e no 

respeito à individualidade acima de qualquer outro valor. A despeito da trajetória teórica de 

Kollontai, Godinho (2011, prefácio) afirma que,  

 
Sua posição radicalmente libertária no debate sobre o amor e a sexualidade se 

mantém com uma atualidade surpreendente. A lucidez na insistência do respeito à 

individualidade de cada um na construção das relações afetivas; sobre a importância 

da sexualidade na formação psicológica dos indivíduos; na crítica ao casamento 

tradicional fundado na visão de propriedade e subordinação da mulher ao homem; 

na visão aberta sobre a construção de novas formas de relação afetiva e sexual; na 

esfera da autonomia material e psicológica das mulheres [...].  Não é por acaso que 

seus textos foram, durante muitos anos, inspiração e leitura obrigatória para as 

feministas socialistas e militantes, mulheres e homens que buscam uma ética 

libertária nas relações afetivas e pessoais. E que acreditam que transformar 

radicalmente o mundo só será possível se as mulheres forem, com igualdade, 

sujeitos legítimos deste processo. Reeditar Alexandra Kollontai é também renovar a 

esperança nesse projeto.  

 

Concordando plenamente com Godinho, admitimos que passados 100 anos da 

Revolução Russa, o feminismo marxista de Kollontai embasado na luta de classes, pressupõe 

atitudes radicalmente libertárias com relação ao amor e à sexualidade e continuam 

representando um grande desafio, tanto nos estudos de gênero, quanto nas teorias políticas. 

 

À guisa de conclusão 

    

Os breves recortes da obra de Kollontai e a centralidade da reflexão de um feminismo 

marxista baseado no seu romance ‗Um grande Amor‘ representam a possibilidade de 

continuidade de um debate que a presenta a necessidade de continuidade dos processos 

revolucionários. Para Kollontai, a Revolução Russa representou um primeiro e 

importantíssimo passo para a continuidade de outras revoluções, não menos importantes, que 

perpassariam toda a sociedade em processos contínuos de rompimento com os princípios 

capitalistas até a plenitude da sociedade comunista.  

Passados 100 anos, a proposta de Kollontai continua representando um desafio para os 

tempos atuais e ainda muito além de nossos tempos. Falecida em 1952, em Moscou, aos 80 

anos, Kollontai deixa um grande legado teórico marxista e as bases para um feminismo 
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pautado na luta de classes. Em ‗Um grande Amor‘ nos desafia a continuar germinando 

alternativas ao capitalismo e a todas as formas de opressão que lhe são inerentes.  
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RESUMO 
Este trabalho tem como objetivo discutir, a partir de uma pesquisa bibliográfica, os fundamentos e as 

implicações da pedagogia das competências. A partir dos aportes teóricos de Ramos (2003; 2006), Antunes 

(1999; 2005), Saviani (2005; 2007; 2008), Duarte (2001), Frigotto (2001; 2003), Gramsci (1991), Marx e Engels 

(1986, 1999), Maués (2005) busca-se compreender a pedagogia das competências no contexto da reestruturação 

produtiva impulsionada pelos centros mundiais de dominação capitalista. Trata-se de uma pedagogia pragmática 

originada no interior do mundo empresarial e que se fundamenta na negação do acesso, por parte das classes 

trabalhadoras, ao conhecimento científico acumulado pela humanidade buscando, apenas, a preparação para uma 

constante adaptação ao mundo do trabalho dentro da lógica capitalista. 

 

Palavras-chave: Crise do capitalismo. Pedagogia das competências. 

 

ABSTRACT 

This work aims to discuss, from a bibliographical research, the fundamentals and implications of the pedagogy 

of competencies. From the theoretical contributions of Ramos (2003; 2006), Antunes (1999; 2005), Saviani 

(2005; 2007; 2008), Duarte (2001, 2010), Frigotto (2001; 2003), Gramsci (1991), Marx and Engels (1986, 1999), 

Maués (2005) seeks to understand the pedagogy of competencies in the context of productive restructuring 

driven by the world centers of capitalist domination.It is a pragmatic pedagogy originated within the business 

world and is based on the denial of access by the working classes to the scientific knowledge accumulated by 

humanity, seeking only to prepare for a constant adaptation to the world of work within the capitalist logic. 

 

Keywords: Crisis of capitalism. Pedagogy of competences. 

 

 

Introdução 

 

Nas últimas décadas o modo de produção capitalista tem passado por transformações 

na tentativa de superar suas contradições geradoras de crises constantes. No final dos anos 
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1960, aprofundando-se nas décadas seguintes, uma nova crise obriga o mundo capitalista a 

adotar estratégias que possibilitassem a sua manutenção e reprodução. 

Nesse contexto, os processos de produção são reestruturados com o objetivo de 

recuperar as taxas de lucro em queda. O fordismo passa a ser substituído pelo toyotismo. Esse 

processo impactou a educação tendo em vista a necessidade de um novo perfil de trabalhador 

para atender as novas demandas advindas do mundo produtivo. A pedagogia das 

competências surge como uma proposta que busca dar respostas no âmbito da educação a esse 

processo. 

Como o objetivo de compreender e demonstrar como isso ocorreu busca-se 

inicialmente apresentar, em linhas gerais, a relação entre trabalho e educação. Na sequência 

aborda-se a crise capitalista e a reestruturação do mundo do trabalho. Por fim, discute-se a 

pedagogia das competências no contexto da crise e da reestruturação. 

 

A relação trabalho e educação 

 

Sabe-se que a origem da educação e do trabalho e sua relação coincide com a 

existência da humanidade. O trabalho é a principal característica que diferencia os humanos 

dos animais, segundo Marx e Engels (1999). No entanto, na sociedade capitalista a maioria é 

explorada e submetida à dominação dos proprietários dos meios de produção. Desse modo, 

para Marx e Engels (1999, p. 35) ―Pois há aqueles, dentre eles, que trabalham e nada 

adquirem e aqueles que adquirem qualquer coisa e não trabalham‖.  

Em consonância com o preconizado por Marx e Engels (1999), Saviani (2007, p. 154), 

afirma que uma das diferenças em relação aos animais que se adaptam à natureza, é a 

necessidade humana de adaptar a natureza a seu favor. Surge nesse momento o ato que se 

conhece como trabalho tendo em vista a necessidade constatada pelos primeiros seres 

humanos de garantir a sobrevivência.  

No período primitivo o trabalho era feito em comum, todos trabalhavam para garantir 

sua existência. Não havia excedente na produção e, portanto, inexistia a propriedade privada e 

a divisão entre classes sociais. A educação se dava de forma espontânea sem a necessidade de 

uma instituição específica para transmitir às gerações futuras o conhecimento produzido 

socialmente.  
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Não havia divisão de classes. Tudo era feito em comum. Na unidade aglutinadora da 

tribo dava-se a apropriação coletiva da terra, constituindo a propriedade tribal da 

terra na qual os homens produziam sua existência em comum e se educavam nesse 

processo. Nessas condições, a educação identificava-se com a vida. A expressão 

‗educação é vida‘, e não preparação para a vida reivindicada muitos séculos mais 

tarde, já na nossa época, era, nessas origens remotas, verdade prática (SAVIANI, 

2007, p. 154). 

 

Assim, pode-se constatar que o trabalho e a educação caminham juntos desde os 

primórdios da humanidade. 

A origem da escola se deu a partir do surgimento da propriedade privada, com isso 

algumas pessoas não precisavam trabalhar vivendo à custa do trabalho de outras pessoas, 

então se deu a criação da escola, numa perspectiva de educação diferenciada. Para a maioria, 

ou seja, os trabalhadores a educação se dava através do próprio trabalho, que no caso seria 

aprender lidando com a realidade a qual eles viviam (SAVIANI, 2007).  

Na perspectiva marxista, de acordo com Frigotto (2001, p. 74), o trabalho assume dois 

pontos importantes, o primeiro como necessidade, e o segundo como liberdade. O primeiro 

aspecto subordina-se ―às necessidades imperativas do ser humano enquanto um ser histórico-

natural‖. Somente a partir do atendimento dessas necessidades torna-se possível o ser humano 

―fruir do trabalho propriamente humano - criativo e livre‖ (FRIGOTTO, 2001, p. 74).  

Gramsci (1991, p. 118) questionava e discordava da educação dualista da Itália, que 

para a classe trabalhadora o ensino profissional, já para os burgueses o ensino clássico. Para 

esse autor (1991, p. 118) o processo educativo deve vir acompanhado do processo de trabalho 

superando-se, dessa maneira, a escola dualista por meio da implantação de uma escola 

unitária. 

Nos dias atuais a educação é considerada nada mais que uma qualificação da mão-de-

obra, beneficiando assim apenas a classe burguesa, e iludindo os proletariados que acreditam 

em uma educação que venha para livrá-los da condição de escravidão assalariada.  

 

A reestruturação dos processos de trabalho 

 

No final dos anos 1960 o modelo de acumulação capitalista baseado no 

fordismo/taylorismo começa a dar sinais de esgotamento. A crise acentua-se na década 

seguinte.  



 

185 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Nesse contexto as forças que comandam o capitalismo em nível mundial iniciaram um 

processo de reestruturação com vistas, segundo Antunes (2005, p. 36), a ―reorganizar o ciclo 

reprodutivo preservando seus fundamentos essenciais‖. Para Saviani (2008, p. 429), o 

capitalismo revolucionou a base técnica da produção substituindo o fordismo pelo toyotismo. 

Ainda segundo esse autor (2008, p. 429) ―o modelo fordista apoiava-se na instalação de 

grandes fábricas operando com tecnologia pesada de base fixa, incorporando os métodos 

tayloristas de racionalização do trabalho; supunha a estabilidade do emprego‖. Além disso, a 

produção se dava em grande escala e se dirigia ao consumo de massa. Por outro lado, o 

toyotismo ―apóia-se em tecnologia leve, de base microeletrônica flexível e opera com 

trabalhadores polivalentes visando à produção de objetos diversificados, em pequena escala 

para atender a demanda de nichos específicos do mercado‖ (SAVIANI, 2008, p. 429). 

Segundo Antunes (1999, p. 31) a crise do fordismo era a manifestação de um processo 

mais profundo: 

Ela exprimia, em seu significado mais profundo, uma crise estrutural do capital onde 

se destacava a tendência decrescente da taxa de lucro, decorrente dos elementos 

acima mencionados. Era também a manifestação, conforme indiquei anteriormente, 

tanto do sentido destrutivo da lógica do capital, presente na intensificação da lei de 

tendência decrescente do valor de uso das mercadorias, quanto da incontrolabilidade 

do sistema de metabolismo social do capital. Com o desencadeamento de sua crise 

estrutural, começava também a desmoronar o mecanismo de "regulação" que 

vigorou, durante o pós-guerra, em vários países capitalistas avançados, 

especialmente da Europa. 

 

Dessa forma, o capital reestruturou o processo produtivo que, de acordo com Frigotto 

(2003), buscou fundar-se em ―bases tecnológicas que pautam por refinamentos do sistema de 

máquinas de caráter rígido‖, trazendo uma nova fórmula de sistema flexível e acumulação 

flexível com novas exigências. Para Pinto (2007, p. 38) esse processo ocorreu com base nas 

seguintes características: 

1. Alta flexibilidade da produção, ou capacidade de produzir diferentes modelos de 

produtos num curto período de tempo, mantendo-se ou não a larga escala;2. 

Altoíndice de qualidade nos produtos, o que reduziria inclusive custos de produção 

em vista do baixo volume de retrabalho;3. Baixos preços finais, o que poderia ser 

obtido não apenas pela redução do retrabalho e pela flexibilidade produtiva, mas 

também através da manutenção de uma ‗fábrica mínima‘, operando sempre com 

baixíssima capacidade ociosa, tanto em termos de equipamentos, quanto de estoques 

e de efetivos de trabalhadores;4. Entrega rápida e precisa, com os pedidos sendo 

entregues nos momentos exatos estipulados pelos clientes, na quantidade exata e 

com um controle de qualidade que lhe garantisse pronta utilização na maioria dos 

casos. 
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O reconhecimento do trabalho em equipe ao contrário do trabalho caracterizado pelo 

parcelamento, a evolução da concepção de competência, a escassez do trabalho seguro e o 

acréscimo do trabalho temporário são características desse processo de reestruturação. 

Segundo Boschetti (2014, p. 10): 

Esta mudança de paradigma, do taylorismo/fordismo para o toyotismo, trouxe 

consigo algumas mudanças mais palpáveis, por assim dizer. O trabalhador 

monotarefa foi substituído pelo trabalhador multitarefa; o posto de trabalho foi 

substituído pela célula de produção; o trabalho individualizado foi substituído pelo 

trabalho em equipe; o conhecimento da função exercida foi substituído pelo 

conhecimento do processo produtivo; o comportamento atinente à sua função e ao 

seu posto de trabalho foi substituído pelo comportamento pró-ativo; a ênfase no 

produto foi substituída pela ênfase no processo; e, finalmente, o conceito de 

qualificação foi substituído pelo conceito de competência. Importante frisar que esta 

mudança é gradativa, sendo os dois paradigmas coexistentes na maioria dos casos e 

na maior parte do tempo. 

 

Esta nova estrutura do trabalho, ou seja, essa nova realidade é resultado das fortes 

modificações que abalaram o mundo produtivo do capital a partir dos anos 1970. Este novo 

sistema compreende desde o trabalho industrial e rural até mesmo os trabalhadores de 

serviços, as novas ocupações dos homens e mulheres terceirizados, subcontratados, 

temporários que só aumentam. Para Alves (2008, p. 101): 

A produção difusa é o que o toyotismo irá salientar por meio da constituição das 

redes de colaboradores, ampliando a terceirização e as redes de subcontratação. O 

espírito do toyotismo impulsiona o aumento da utilização da terceirização e do 

trabalho por encomenda, ou ainda, das formas marginais de trabalho: trabalho em 

domicílio, trabalho clandestino. 

 

As inúmeras reformas realizadas nas sociedades capitalistas nas últimas décadas, 

ocorrem em função do desequilíbrio surgido a partir da crise de acumulação que se acentua 

nos anos 1970. De acordo com Antunes (1999) com a diminuição da taxa de lucro do capital, 

nos países centrais, causando baixo desenvolvimento da produção e da produtividade, 

reproduzindo no mundo do trabalho o desemprego estrutural devido a incapacidade do 

fordismo/taylorismo de apresentar uma solução para a crise. 

Frigotto (2003, p.154) destaca que com a reestruturação produtiva do capital a classe 

trabalhadora é obrigada a se adaptar tendo em vista a demanda por ―trabalhadores com um 

nível de capacitação teórico mais elevado o que implica mais tempo de escolaridade e de 

melhor qualidade‖ para se inserir no novo mundo do trabalho, em decorrência da mudança do 

paradigma fordista/taylorista para acumulação flexível. 
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Mediante a prática da reestruturação do trabalho foi implantada a tecnologia avançada 

nas indústrias tendo em vista o objetivo do capital de ―recuperar seu ciclo de produção e repor 

seu projeto de dominação societal‘‘ (CEOLIN, 2014, p.252). Para o capital essa nova técnica 

veio para potencializar o trabalho humano, mas para as classes trabalhadoras, donas da força 

de trabalho, as novas tecnologias têm gerado medo de que as máquinas venham substituir o 

trabalho humano, nos variados âmbitos de empregos. 

Não por acaso demissões em massa acontecem, sobretudo a partir da década de 70, 

motivadas pelas novas tecnologias da produção que possibilitam a diminuição 

considerável do trabalho, não somente nos chãos de fábrica, mas também em outros 

setores nos quais aquelas estratégias foram implementadas. Ao mesmo tempo, os 

níveis de sindicalização deprimem no mundo inteiro, tendência corroborada pelas 

estratégias de cooptação dos sindicatos, previstas e implementadas pelo ideário 

toyotista, pela criação dos sindicatos-empresa que deixam de lutar pelo controle da 

produção por parte dos trabalhadores, auxiliando no êxito político do capital sobre o 

trabalho e retrocedendo no que tange aos processos de individualização e 

fragmentação da classe trabalhadora (QUEIROZ, 2011, p. 61). 

 

A reestruturação produtiva e seus efeitos sobre o mundo do trabalho, especificamente 

nas classes trabalhadoras, acontecem por causa da prática tecnológica e organizacional do 

trabalho, visto que é um dos elementos estratégicos para a acumulação do capital. 

 

A pedagogia das competências no contexto da reestruturação produtiva 

 

A pedagogia das competências emerge como uma proposta do mundo empresarial 

para dar respostas às novas necessidades das grandes empresas monopolistas. Esse modelo 

pedagógico surge com a crise de acumulação do capital que busca na inovação tecnológica, 

reestruturação e reorganização dos processos de trabalho uma saída para crise. 

O enfoque da pedagogia das competências apresenta-se como moderno e avançado em 

relação às demais abordagens classificando ―como ultrapassado tudo o que não cabe nessa 

compreensão da realidade de formação‖ (MAUÉS, 2005, p. 13). Assim, a pedagogia das 

competências, segundo essa autora (2005, p. 13), se configura como mais uma forma ―de 

aproximar a escola da lógica do mercado, procurando oferecer uma formação que possa 

atender às exigências do mundo empresarial, em detrimento de uma formação geral e crítica‖. 

No ano de 1989 reuniram-se grandes empresas imperialistas, das quais se destacam, segundo 

Maués (2005, p. 13), Renault, Fiat, Shell, Siemens, Pirelli, Philips, Nokia, Nestlé, Lufthansa, 

Ericsson, Danone e Bayer, em torno da Mesa Redonda Europeia dos Industriais (ERT). Trata-
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se de uma organização, cuja fundação ocorreu em 1983, composta por aproximadamente 47 

grandes indústrias europeias. 

Segundo Ramos (2006), a pedagogia das competências tende a assentar-se, de um 

lado, sobre o construtivismo, priorizando a dimensão subjetiva da aquisição dos 

conhecimentos e, de outro, sobre a articulação interdisciplinar, conferindo pouca atenção às 

dimensões social e histórica do processo educativo. 

As construções mentais, para Ramos (2003, p. 99), que resultam do processo 

adaptativo constituem as próprias competências. A perspectiva construtivista-piagetiana 

naturaliza os processos sociais ao explicar o conhecimento a partir de pressupostos biológicos. 

A adaptação é uma categoria própria da concepção naturalista de homem, como pressuposto 

biológico que explicaria os processos de socialização. De acordo com essa concepção, a 

socialização do indivíduo é um processo de interação, de adaptação, de busca de equilíbrio 

com o meio físico e social. Desta forma, o desenvolvimento psicológico dos indivíduos 

equivaleria ao desenvolvimento de mecanismos adaptativos do comportamento humano ao 

meio material e social – as competências cognitivas, sócio-afetivas e psicomotoras – por meio 

das quais os indivíduos constroem seu conhecimento (RAMOS, 2003, p. 99). Ainda segundo 

essa autora (RAMOS, 2006, p. 277): 

Parece-nos não haver dúvidas de que o construtivismo, com suas diversas nuanças, 

constitui-se o aporte psicológico da pedagogia das competências, cujos 

determinantes sócios econômicos também foram discutidos. Vale registrar com 

Miranda (2000), que as pedagogias psicológicas com as quais o construtivismo é a 

expressão contemporânea, aplica-se tanto aos processos intraescolares de ensino e 

aprendizagem, quanto aos processos mais globais de justificação e organização da 

ação educativa, nas mais diversas expressões, compondo fortemente o discurso 

educacional contemporâneo).  

 

Partindo desse pressuposto, Philippe Perrenoud (2000), em entrevista à revista Nova 

Escola, desenvolve com essa pedagogia a ideia de ensinar por competências, pois para ele é 

mais importante que o indivíduo desenvolva sua aprendizagem sozinho, não levando em conta 

os conhecimentos desenvolvidos historicamente pela humanidade e sistematizados. 

Para desenvolver competências é preciso, antes de tudo, trabalhar por problemas e 

projetos, propor tarefas complexas e desafios que incitem os alunos a mobilizar seus 

conhecimentos e, em certa medida, completá-los. Isso pressupõe uma pedagogia 

ativa, cooperativa, aberta para a cidade ou para o bairro, seja na zona urbana ou 

rural. Os professores devem parar de pensar que dar aulas é o cerne da profissão. 

Ensinar, hoje, deveria consistir em conceber, encaixar e regular situações de 

aprendizagem seguindo os princípios pedagógicos ativos e construtivistas. Para os 

professores adeptos de uma visão construtivista e interacionista de aprendizagem 
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trabalhar no desenvolvimento de competências não é uma ruptura (PERRENOUD, 

2000). 

 

Portanto, para Perrenoud (2000), o papel mais importante da escola não é transmitir 

conteúdos, mas desenvolver competências, o conhecimento construído deve ser usado como 

ferramenta para compreender o mundo e agir sobre ele, e ao educador cabe a função de 

facilitador, ou seja, conhecer o contexto social e quais as competências serão exigidas do 

indivíduo. 

Na pedagogia das competências os conhecimentos limitam-se, para Ramos (2003, p. 

98), aos aspectos instrumentais e desagregam a formação ao atrelar esses conhecimentos a 

―desempenhos específicos, prescritos e observáveis‖. A pedagogia das competências aponta, 

para Duarte (2010, p. 42), ―na mesma direção do aprender fazendo, da resolução de 

problemas e do espírito pragmático‖. A especificidade da pedagogia das competências diz 

respeito à ―tentativa de decomposição do aprender a aprender em uma listagem de habilidades 

e competências cuja formação dever ser objeto da avaliação, em lugar da avaliação da 

aprendizagem de conteúdos‖ (DUARTE, 2010, p. 42). 85 

Ao refletir sobre a educação na atualidade percebe-se quanto as competências estão 

inseridas no currículo educacional brasileiro e se tornou prática comum entre os educadores. 

Mas afinal qual o real objetivo de ensinar ―competências‖? Duarte (2001, p. 38) aponta que 

essa pedagogia ―trata-se de um lema que sintetiza uma concepção educacional voltada para a 

formação da capacidade adaptativa dos indivíduos‖. Para Duarte (2001, p. 38) essa ideia fica 

clara quando Perrenoud afirma que: 

A descrição de competências deve partir da análise de situações, da ação, e disso 

derivar conhecimentos. Há uma tendência em ir rápido demais a todos os países que 

se lançam na elaboração de programas sem dedicar tempo em observar as práticas 

sociais, identificando situações na quais as pessoas são e serão verdadeiramente 

confrontadas. O que sabemos verdadeiramente das competências que têm 

necessidade, no dia-a-dia, um desempregado, um imigrante, um portador de 

deficiência, uma mãe solteira, um dissidente, um jovem da periferia? 

(PERRENOUD, 2000). 

 

Então se trata de uma aquisição de competências para a permanente adaptação à 

realidade social que tem como base o lema ―aprender a aprender‖ (DUARTE, 2001). Esse 

autor esclarece ainda que quando os defensores dessa pedagogia afirmam querer formar um 

indivíduo criativo não significa que essa criatividade seja para transformar radicalmente a sua 

realidade social: 
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Quando educadores e psicólogos apresentam o ‗aprendera aprender‘ como síntese de 

uma educação destinada formar indivíduos criativos, é importante atentar para um 

detalhe fundamental: essa criatividade não deve ser confundida com busca de 

transformações radicais na realidade social, busca de superação radical da sociedade 

capitalista, mas sim criatividade em termos de capacidade de encontrar novas formas 

de ação que permitam melhor adaptação aos ditames da sociedade capitalista 

(DUARTE, 2001.p. 38). 

 

Desse modo, nas Pedagogias do aprender a aprender, especificamente a pedagogia das 

competências o objetivo é forma um indivíduo que atenda somente os anseios da sociedade 

capitalista burguesa. 

 

Considerações finais 

 

Neste trabalho buscou-se compreender a relação entre trabalho e educação no contexto 

da crise capitalista que se aprofundou nos anos 1970. Como saída momentânea para a crise os 

capitalistas que controlam a economia em âmbito mundial iniciaram um processo de 

reestruturação produtiva com impactos profundos nos processos de trabalho e, 

simultaneamente, no âmbito da educação. 

A pedagogia das competências surge nesse contexto e configura-se como uma 

proposta que tem origem no mundo empresarial com vistas a atender as novas demandas do 

mundo produtivo. Trata-se de uma pedagogia pragmática contrária aos interesses das classes 

trabalhadoras e que traz em seus pressupostos a negação do acesso aos conhecimentos 

científicos produzidos pela humanidade ao longo de sua história. Em síntese, parte da ideia 

que à escola cumpre a função de educar para a adaptação ao mundo do trabalho capitalista e 

não a transmissão dos conhecimentos científicos para transformação da realidade. 
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RESUMO 

Este trabalho de cunho bibliográfico e etnográfico pondera que entre 1835 e 1840 segundo a literatura 

especializada consultada, ocorreu na Amazônia brasileira atual, antigo Grão Pará, a única Revolução que tomou 

o poder na América Latina, conhecida vulgarmente como Cabanagem. Os motivos da Revolução que dizimou 

entre 20% e 40% dos habitantes da Região, foram as precárias condições de vida, o trabalho escravo e a falta de 

infraestrutura para o desenvolvimento das potencialidades e capacidades da população. O objetivo do trabalho é 

regatar a importância do evento histórico quase esquecido e ignorado pelas atuais gerações, registrando que suas 

causas ainda persistem. A Revolução teve 3 presidentes, exército e inclusive uma moeda cunhada em cima da 

moeda do império do Brasil. Segundo os especialistas, os documentos foram destruídos. O que constituí uma 

violência contra a memória social. Um povo sem memória, não fortalece sua identidade histórica e cultural e 

pode repetir erros sendo alienado da própria história, História de certa forma ocultada por interesses 

questionáveis. Conclui-se com a indagação: qual o interesse oculto em apagar da memória das novas gerações 

fatos históricos nacionais como o da Revolução da Cabanagem? Quando o país poderá estudar livremente e 

profundamente a temática, produzir filmes e dialogar sobre esse importante fato histórico nacional? 

 

Palavras-chave: Revolução Amazônica, Cabanagem, Desigualdade e Exploração, Cidadania e identidade 

histórica no Brasil. 

 

 

ABSTRACT 

This bibliographic and ethnographic article ponders that between 1835 and 1840 according to the specialized 

literature consulted, happened in the current Brazilian Amazon, old-named ―Grão-Pará‖, the only revolution that 

had taken over the Latin America, known vulgarly as Cabanagem. The reasons of the revolution that wiped out 

20% and 40% of the regional population were the poor living conditions, the slavery and the lack of 

infrastructure for the development of the potentialities and capacities of the population. The purpose of this 

article is to redeem the importance of the historical event almost forgotten and ignored by the current 

generations, recording that your reasons persist. The revolution had three presidents, arm and including a 

currency minted over the currency of the Brazilian Empire. According to specialists, the documents were 

destroyed. What constituted with the violence against the social memory. A nation without memory does not 

strengthen your historical and cultural identity and can repeat the same mistakes being alienated from their own 

story that was hidden for questionable interests. It concludes with an inquiry: what is the hidden interest in erase 

from the memories of the new generations national historical facts as the Revolution of Cabanagem? When the 

Country will be able to study free and profoundly the thematic, make movies and dialogue about this important 

national historic fact? 

 

Key-Words: Amazon Revolution Cabanagem; Historical Consciousness; Citizenship and Historical Identity. 
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Introdução 

 

Este texto tem como objeto a memória histórica de uma revolução ocorrida há 182 

anos aproximadamente no cenário do então Grão Pará que congregava os atuais estados do 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Amapá, na perspectiva da necessidade de 

consciência/identidade histórica, como forma da contribuição com a construção de uma 

sociedade onde todos possam atuar positivamente, assegurando o exercício dos direitos de 

cidadania, dentre os quais, a educação de qualidade.   

O objetivo é chamar a atenção para os 182 anos da Revolução Amazônica da 

Cabanagem que ainda hoje é um tabu no âmbito da própria academia brasileira. O que terá 

ocorrido de tão terrível é um conhecimento histórico que as novas e futuras gerações têm 

direito de conhecer. E responsabilidade científica, política e ética de ser pesquisado e 

registrado.  

O povo Amazônico enfrentou e efetivou sua Revolução em 1835: A Cabanagem. Qual 

o motivo do silenciar sobre o fato? O que motiva o sumiço de documentos e livros sobre o 

tema? O que impede a pesquisar sobre o tema? Onde está a memória social sobre a Revolução 

da Cabanagem na sociedade local e nacional? Como nos atrevemos a ignorá-lo como Nação? 

A metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica no que se refere a registros 

históricos sobre e temática e também a pesquisa etnográfica onde o assunto foi abordado 

informalmente por meio de conversas com habitantes tradicionais da região, tentando evocar a 

memória social sobre o fato histórico da Revolução da Cabanagem. 

(...) Descalços, cobertos de andrajos, já não exibiam nas calças e camisas rotas senão 

vestígios do avermelhado da tinta de casca de muxuri fervida em água, que anos 

antes coloria o tosco uniforme de seus batalhões, seus grupos de combate. Brancos, 

negros, índios mestiços, cafuzos, esses homens extenuados por cinco anos de guerra 

finalmente encontraram a paz: anistia decretada pelo Governo Imperial, para 

absorver os participantes das insurreições que marcaram todo o período da 

Regência, oferecia-lhes uma saída honrosa. Assim, 980 homens, a que se seguiram 

pouco depois 200, dobravam-se à realidade que com sacrifícios extremos até então 

recusavam aceitar: eram combatentes vencidos (AZÊDO, 1982, p.9). 

 

O trabalho fomenta uma discussão que pretende discutir, à luz da experiência 

histórica, os usos da memória e do esquecimento, dentro da perspectiva da desmemória ou 

memória confiscada, considerando que é sabido que quem controla o passado controla o 
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futuro e quem controla o presente controla o passado perpetuando o ciclo da alienação social 

de grande parte da humanidade. Segundo Padrós (2017, p. 3).  

Em realidade, há muito tempo que está superada a perspectiva de que a memória é 

um atributo somente individual. Estudos de diversa origem disciplinar coincidem na 

experiência compartida da memória, ou seja, na sua natureza social. Mesmo quando 

envolvem experiências pessoais, as lembranças resultam da interação com outras 

pessoas (sejam na forma de objetos, palavras, etc.). Não só isso, a memória passa a 

ser um fator fundamental de identidade e de suporte dos sujeitos coletivos como 

desempenha, também, uma função importantíssima, tanto na preservação da 

experiência histórica acumulada, de valores e de tradições, como, em muitas 

situações, pretende ser a depositária da própria história. 

 

Entendemos que da mesma forma como a memória valida a identidade pessoal, a 

história garante a autoconsciência coletiva. E com relação a História do Brasil e em particular 

da anexação do Grão Pará ao Brasil, os fatos e documentos são pouco divulgados e estudados 

pelas atuais lideranças sociais e científicas nacionais. 

Constatamos pela nossa atuação etnográfica no espaço social brasileiro e em 

particular do Amazônico, imensa desinformação Histórica em nossa sociedade. O que impacta 

no comportamento das pessoas e consequentemente sobre os indicadores de desenvolvimento 

educacional e da consciência histórica. Lembrar o passado é um fator essencial na 

conformação da identidade, individual ou coletiva. A necessidade da lembrança é, entendida 

como uma das principais atribuições da memória. ―Sem memória não existiriam referências 

ou experiências. A memória individual que interage com a de outros indivíduos, vincula-se à 

memória do grupo, formando parte dessa memória coletiva‖ (PADRÓ, 2002, p.3). 

Quem não nasceu na Região Amazônica brasileira na atualidade, ao migrar para ela 

por algum motivo, em particular para os estados mais antigos como Amazonas, Roraima, 

Amapá e Pará experimenta uma certa xenofobia, como se fosse estrangeiro. O tratamento é 

dispensado pelos habitantes mais antigos com raízes de antepassados na região.  

Essa percepção socializada por outras pessoas que experimentam ou experimentaram 

essa sensação nos motivou a empreender uma pesquisa de cunho histórico para compreender 

as raízes do fenômeno. Foi quando nos deparamos com os textos sobre a Revolução 

Amazônica da Cabanagem, onde constatamos que estar na Amazônia em 1835, tanto para os 

brasileiros como para os portugueses era estar no estrangeiro. O Grão Pará era subordinado a 

Portugal, não ao Brasil. Era uma outra Colônia Portuguesa na América. O Brasil e o Grão 
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Pará eram estados nacionais separados. O tema não é estudado com esse nível de detalhe na 

História do Brasil estudada no contexto escolar. 

Na memória cultural dos habitantes tradicionais da Amazônia, há algo não dito e não 

escrito, mas que ocorre quando se confronta com o não nativo da região. O fato nos intriga e 

aguça a curiosidade científica em compreender o fenômeno. O que nos levou a pesquisar na 

literatura disponível sobre o que houve nesse passado que determina o comportamento da 

sociedade nacional no presente. 

Buscamos livros sobre a Cabanagem e verificamos que muitos desapareceram. Outros 

são raros e caros como o livro editado pelo Ministério da Marinha em 1941, ―Marinha 

Imperial versus Cabanagem‖, mesmo organizando esse breve relato, continuamos a garimpar 

livros antigos sobre a História pouco publicada da Cabanagem. 

O relato oficial da Marinha sobre a Revolução Amazônica Cabanagem é muito 

competente e detalhista, apresenta inclusive mapas das ações realizadas na região. O autor 

registra que ―a acabrunhada notícia dos lamentáveis sucessos, que se haviam desenrolado na 

capital do Pará, chegara ao Rio em fins de março de 1835‖ (BOITEUX, 1941, 230).  O acesso 

ao livro nos deu a certeza de que o Estado Nacional de fato o considerou grave a Revolução 

Amazônica da Cabanagem, pois em 1941 publicou o livro para rebater outras publicações que 

trataram o fenômeno como um genocídio de índios e pobres ribeirinhos que lutavam por 

liberdade e dignidade. O que nos faz perguntar: que motivos ou interesses impedem o estudo 

apropriado do fato histórico da Revolução da Cabanagem ocorrida no Grão Pará, atual Região 

Amazônica brasileira, com a devida profundidade no cenário escolar nas diferentes esferas, e 

de não ser uma informação forte e significativa na memória popular como é por exemplo a 

guerra dos farrapos ou farroupilha no Sul do Brasil? 

Outro autor importante que denunciou a sumiço de documentos sobre a Cabanagem, 

registra as aspirações de independência da Região. 

(...) O Pará era o primado da subversão. A própria conformação socioeconômica da 

província, onde o escravismo não tinha o peso de outras regiões, a presença maciça 

dos tapuios (índios destribalizados) e mestiços destituídos de direitos elementares 

forçava uma reivindicação mais ampla no quadro dos rebelados (CHIAVENATO, 

1984, p. 43) 

 

Nas leituras nos deparamos com o fato histórico da Cabanagem, estudado de forma 

pontual e superficial na educação básica, que para alguns autores não passou de uma revolta, 

para outros autores uma rebelião e para outros uma Revolução. Adotamos a opção de entende-
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la como Revolução considerando que o poder foi tomado e exercido por três governadores, 

bem como pelas imensas baixas que variam de 20% a 40% da população da Região 

Amazônica à época que passou de 100 mil para 60 mil habitantes. Informação que nos leva a 

concluir que assim como a história, a memória é lugar e objeto de disputa nas relações de 

poder em confronto na realidade social. Nossa explicação para o abismo entre os indicadores 

educacionais e de serviços públicos em geral entre o Brasil e a Amazônia funda-se no 

confronto cultural e político que culminou na Cabanagem.  

O esquecimento e o desinteresse em discutir e conversar sobre a temática tanto da 

parte dos brasileiros de outras regiões como dos da região Amazônica, nos parece 

que é robusto.  Sabemos que na análise dos aspectos associadas à memória há que se 

―reconhecer que há, como contrapartida, o esquecimento, os silêncios e os não-ditos. 

O esquecimento pode ser uma opção de restringir ao essencial certos fatos ou 

informações a respeito deles. Mas também pode ser o resultado de uma ação 

deliberada de ocultamento‖ (PADRÓS, 2002, p. 8). 

 

Constatamos ainda em nossos estudos introdutórios, que o fato histórico da Revolução 

da Cabanagem é pouco discutido no Brasil e em especial na Amazônia, sendo praticamente 

ignorado, desconversado inclusive em esferas acadêmicas. Le Goff (1996), pode nos ajudar 

nessa compreensão: 

(...) Tornarem-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes 

preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as 

sociedades históricas. Os esquecimentos e os silêncios da história são reveladores 

desses mecanismos de manipulação da memória coletiva (p. 426). 

 

Diante do baixo conhecimento e memória brasileira associada à Revolução Amazônica 

da Cabanagem nos perguntamos da mesma forma que Padró, 2001, p.4: 

Sendo a memória coletiva uma construção social e um fator de identidade de uma 

comunidade, então, como viver com esquecimentos impostos? Como lembrar ou 

esquecer o que não se permite conhecer? Como conviver diante do apagamento 

(desmemória)? Para uma dada coletividade, quais os prejuízos implícitos nesse 

acesso ao (des)conhecido passado bloqueado? 

 

Por outro lado, temos curiosidade em conhecer as terríveis razões para esse 

esquecimento inaceitável ser imposto à sociedade nacional. Que imensos prejuízos coletivos 

são suportados pela negação psicossocial do acesso à memória individual e coletiva referente 

ao conhecimento desse passado nacional pouco memorado, silenciado, ignorado, silenciado, 

censurado e, em grande medida bloqueado? 

O que explica o esquecimento de uma Revolução de manchou o território com o 

sangue de milhares de pessoas, segundo Souza (2009), 20% a 40% dos habitantes da 

Amazônia sucumbiram na luta pelo ideal de liberdade e respeito à cultura ancestral e valores 
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próprios da Região? A exploração? A negação da cultura do colonizado? Pois, é sabido pelas 

lições da história que o colonizado não pode ter nem ser. Não pode possuir riquezas e sua 

cultura deve ser destruída em prol do fortalecimento da cultura do colonizador. 

A revolução da Cabanagem na Amazônia, embora de ―natureza única nas Américas‖, 

(...)  foi ― reduzido a um simples hiato de anarquia social das massas incultas, perdendo-se 

assim um dos fios da meada do processo histórico da Amazônia‖ (SOUZA, 2009, p. 211).  

O silêncio e a relativa resistência e alienação diante dos problemas sociais pode ser um 

dos efeitos do massacre do Império sobre a Revolução da Cabanagem, impacto herdado por 

seus descendentes que vivem na região na atualidade. 

Os efeitos da repressão à Cabanagem e a consequente rarefação populacional estão 

na origem de tudo, até do fisiologismo político das lideranças Amazônicas. A 

destruição da iniciativa política da sociedade cabocla gerou uma impotência que é a 

matéria prima e ao mesmo tempo o produto de uma época de horrores e frustrações. 

A tragédia da Cabanagem e o seu esmagamento por uma força de ocupação vinda de 

fora explicam a suposta passividade política regional dos dias atuais (SOUZA, 2009, 

p. 230). 

 

Sabemos que a memória, tendo relação direta com o passado, manifesta-se, também, a 

partir das vicissitudes do presente, que ativa aquele passado ou o reconstruí a partir das suas 

necessidades e indagações. As necessidades de infraestrutura educacional na Amazônia nunca 

foram prioridade nacional, como demonstra a precariedade e qualidade da materialidade da 

rede pública escolar em todas as esferas em suas modestas localidades do interior e sertão 

amazônico como um todo. O ensino público em todos os níveis histórica e materialmente tem 

uma realidade atual extremamente precária. 

A população da região, pela falta de infraestrutura educacional histórica, está sendo 

limitada no desenvolvimento de suas potencialidades e habilidades, sendo privada de sua 

liberdade de ser e desenvolver sua autoestima cultural e social (SEN, 2010). A Amazônia 

Revolucionária foi punida pelo abandono. E, ainda hoje, sua população tradicional, é invisível 

às políticas públicas, em particular às políticas de educação. E é ainda ignorada em suas 

necessidades de desenvolvimento e exercício da cidadania com a falta de saneamento básico, 

habitação, saúde dentre outros direitos básicos dos brasileiros (SILVA, 2012). O que faz com 

que suas elites, talvez para sobreviver ao impacto histórico dos fatos passados, sobre a 

convivência com as elites nacionais, se desenvolvam e sobrevivam, negando sua cultura, a 

história regional, amordaçados à uma cultura de subalternos (GRAMSCI, 2012). 
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Grande parte da população da Amazônia brasileira vive em condições consideradas de 

indigência, fato simplesmente ignorado pelas elites e, em grande medida, pela grande maioria 

da sociedade nacional. Como nos antecedentes da Revolução Amazônica Cabana,  

(...) Na maior parte imperava a pobreza. Os cabanos era a maioria pobre. Os pobres 

eram aquelas pessoas que serviam aos ricos. Trabalhavam na lavoura, em engenho 

de cana de açúcar, porque tinham muitos para cá, engenho de açúcar. Essas pessoas 

que eram praticamente pobres, a maioria do povo, contra os poucos ricos que foram 

servidos pelos pobres trabalhadores nas roças e engenhos. Foi assim as forças da 

Cabanagem (HORLBY, 1987, p. 65). 

 

É oficial que na atualidade, 2017 a população amazônica ainda enfrenta em muitos 

casos, abandonada à própria sorte, o mesmo cenário de infortúnios e privações básicas, 

enfrentado pelos revolucionários cabanos: 

O cenário histórico de tirania, exploração econômica, despotismo, miséria, epidemias, 

fomes, do ambiente amazônico de 1835 incorporou as massas à História Amazônica. Assim, 

―onde antes havia silêncio, agora havia a constatação de que os segmentos sociais 

marginalizados existiam, eram muitos e estiveram presentes na revolta‖, Pinheiro (2001, p. 

92-93). 

A situação de desvalorização da cultura, da diversidade e da dignidade dos povos 

primeiros que habitavam e habitam a região, no cenário histórico da Cabanagem era 

semelhante ao que ocorreu ao longo da história de ocupação e exploração da região pelos 

europeus e outros povos e seus descendentes, em particular os portugueses. 

 

(...) Desde a época colonial até a terrível eclosão da cabanagem, verá que os 

conquistadores portugueses e os povoadores se apresentaram como verdadeiros 

bandidos, completos salteadores e exploradores, que desgraçaram pela servidão os 

míseros íncolas. Daí a crescente repulsão do índio e dos seus descendentes pelo 

branco‖ (BOITEUX, 1941, p. 25). 

 

Não há explicação simples nem visível muito menos justificável para a Revolução 

Amazônica Cabanagem não fazer parte da memória da sociedade nacional e regional. Essa 

negação e esquecimento histórico impacta no bem-estar psicossocial da população brasileira e 

regional no que se refere ao sentimento de Pátria de Nação, em especial no tratamento 

diferenciado que se registra historicamente pela materialidade da infraestrutura logística para 

educação e demais investimentos públicos para a promoção do bem-estar e desenvolvimento 

social e econômico da região. 
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O sentimento registrado é que a negação da história do Grão Pará e de sua importante 

revolução, única na América Latina que tomou o poder - o que merece um lugar de destaque 

na memória social e na história o Brasil -  assemelha-se ao sentimento de um filho adotivo 

que é criado na mesma família sem saber que é adotado.  Nessa família na convivência, há 

sempre algo no ―ar‖, algo não dito, oculto, sobre o início dessa história. Todos percebem que 

há algo errado, mas não se toca no assunto. Acredito que esse algo, pode ser a memória 

individual e coletiva, negada sobre a revolução cabana que é silenciada, sufocada, calada 

ignorada. Da mesma forma do que ocorre quando o ―segredo‖ familiar é revelado, a cortina, o 

véu cai, mas a vida segue com mais entendimento, reparações e a família segue mais unida, 

restaura-se a consciência. 

O fato histórico da Revolução Amazônica da Cabanagem por mais que seja ocultado 

foi real. O espírito social não pode ser sufocado para sempre, a verdade sempre prevalecerá, 

mesmo que séculos depois. A história será reescrita com a verdade e socialmente ficaremos 

em paz com a consciência e a memória social. Um dia será celebrada na Amazônia, a 

memória coletiva da Revolução Cabana, a exemplo dos brasileiros do sul que celebram a 

memória da Farroupilha, por que não? 

Por que a memória social brasileira insiste em ignorar, ou esquecer que na Amazônia, 

mesmo por pouco tempo, houve um importante movimento revolucionário, a exemplo dos 

ocorridos em outros cenários históricos, como o russo, o francês dentre outros? Nesse evento, 

entendi oportuno apresentar esse desafio aos pesquisadores regionais e nacionais. Vamos nos 

importar em reescrever a verdadeira história e com ela nos reconciliarmos para seguimos em 

frente. Em frente no trabalho pela superação das desigualdades e injustiças sociais. 

Não é por acaso que a guerra dos cabanos do Pará e Amazonas é esquecida da 

historiografia. A cabanagem do Grão Pará é o único movimento político do Brasil 

em que os pobres tomam o poder, de fato. É o único e isolado episódio de extrema 

violência social, quando os oprimidos – a ralé mais baixa, negros tapuios, mulatos e 

cafuzos, além de brancos tão rebaixados que parecem não ter direito à branquitude, 

quase um exponencial de classe- assumem o poder e reinam absolutos, eliminando 

quase todas as formas de opressão, arrebatando com a hierarquia social, destruindo 

as forças militares e substituindo-as por algo que faz tremer os poderosos; o povo 

em armas. Nesse momento, curto historicamente, se fez no Grão-Pará a grande 

rebelião social que não teve formas consequentes de organização política em torno 

do novo poder popular. 

É um exemplo perigoso, de verdadeira orgia libertária, quando o mais 

desprezado vagabundo, o mais insultado mendigo, arranca as amarras sociais e 

assume o poder em pé de igualdade, compartilhando-o com líderes que mal sabiam 

assinar o nome. (CHIAVENATO, 1984, p.12). 
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Em suma, embora seja evidente a tentativa de esquecer a Revolução amazônica 

Cabanagem, entendemos que não há motivos lógicos para o efeito. Enquanto nação brasileira, 

entendemos que é necessário superar as desigualdades regionais, valorizar a diversidade e 

combater a pobreza que envergonha um cenário tão rico em recursos naturais e culturais. 

 

Conclusão 

 

Há 182 (1835-2017) anos da Revolução Amazônica Cabanagem, o cenário de 

opressão das classes menos favorecidas, sua opressão e alienação, a sua privação do 

desenvolvimento de suas capacidades e potencialidades ainda se constitui como uma realidade 

desfavorável no cenário brasileiro e em especial no cenário Amazônico, em particular do 

interior, do sertão das profundezas isoladas da Amazônia brasileira. 

De nossa parte, continuaremos a buscar livros, documentos sobre o tema, bem como 

colher depoimentos dos descendentes de pessoas que viveram o fato histórico em causa, de 

modo a verificar a memória popular sobre esse importante fato de sua história. 

Quiçá, o desafio seja abraçado pela comunidade acadêmica nacional e regional, de 

modo a contribuir para ampliar os estudos e pesquisas sobre o tema, favorecendo o 

enriquecimento do acervo de registros cientificamente organizados e sistematizados, sobre a 

história de colonização da região, infelizmente caracterizado pela opressão de suas 

populações primeiras tradicionais e de sua população atual. 
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RESUMO 

A precarização do trabalho docente tem sido intensificada pela consequente mercantilização do ensino. A divisão 

da sociedade em classe provoca um processo de negação da natureza humana, desta forma, o trabalho docente 

tem sofrido com as diversas formas de precarização. A pesquisa demonstra as formas de precarização que sofrem 

os docentes do ensino superior privado em Rondônia. O trabalhador docente está sujeito às várias formas de 

precarização, sendo: intensificação do trabalho, flexibilização, desvalorização, sobrecarga de trabalho e trabalho 

não remunerado.  

 

Palavras-chave: Ensino Superior Privado. Precarização. Trabalho Docente. 

 

ABSTRACT 
The precariousness of teaching work has been intensified by the consequent commercialization of teaching. The 

division of society into class causes a process of denial of human nature, in this way, the teaching work has 

suffered with the various forms of precariousness. The research shows the forms of precariousness suffered by 

private higher education teachers in Rondônia. The teaching worker is subject to various forms of precarization, 

such as: intensification of work, flexibility, devaluation, work overload and unpaid work.  

 

Keywords: Private Higher Education. Precariousness. Teaching Work. 

 

 

Introdução 

 

O texto que será apresentado, trata-se de um recorte da dissertação apresentado ao 

programa de Mestrado em Educação na Fundação Universidade Federal de Rondônia, no ano 

de 2015, desta forma passamos a tratar dos assuntos que intitulam o presente trabalho.  

A evolução do homem provocou a divisão da sociedade em classe, provocando 

também uma mudança no processo do trabalho como princípio educativo, que anteriormente 

era um fato inteiramente ligado a relação do homem com o trabalho. O modo de produção 

capitalista provocou decisivas mudanças nesta relação. 

mailto:rudhybohn@gmail.com
mailto:msmarilsa@hotmail.com
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Assim, seguindo essa perspectiva e considerando a educação como princípio de 

formação da consciência pelo processo educativo, temos como objeto de pesquisa o 

trabalhador docente, especificamente os professores do ensino superior privado em Rondônia 

e as condições que geram a precarização de seu trabalho. Avaliamos este segmento como 

pertencente à classe trabalhadora, pois entendemos que o trabalhador docente, faz parte desta 

classe. Este trabalhador se insere ―nas relações sociais do modo capitalista de produção […] 

não apenas como sujeito, mas como ator do processo‖ (BAUER, DINIZ e PAULISTA, 2013, 

p. 42). 

O trabalhador docente é parte da classe trabalhadora, pois no processo produtivo é a 

formação das pessoas para o mercado de trabalho, contribuindo, dessa forma para a geração 

de mais-valia dentro do sistema capitalista. Dessa forma, ―não constitui uma terceira 

categoria, uma classe diferente. É um trabalhador explorado como os demais‖ (DAL ROSSO, 

2011, p. 20). 

As mazelas que os professores sofrem não diferem das dificuldades que outros 

trabalhadores enfrentam no dia-a-dia. No discurso, a profissão docente é apresentada como 

uma das ocupações mais nobres, exigindo responsabilidades e sacrifícios devendo ser 

exercida como vocação (WEBER, 2001) ou sacerdócio (COSTA, 1995). Essas definições 

fazem parte de um contexto: a negação da exploração, colocando os professores em condições 

de realização de suas atividades como um trabalho vocacional.  

O processo mercantil da educação superior no Brasil tem proporcionado grandes 

ganhos financeiros, haja vista a sua evolução em índices quantitativos, os dados que 

apresentamos nesse momento (Censo da Educação Superior, 2013), guardam uma relação 

com a justificativa do processo de precarização que o trabalho docente está submetido.  

Assim o objetivo geral desta pesquisa é analisar o ensino superior privado e a 

consequente precarização do trabalho docente nas instituições de ensino superior privado no 

Estado de Rondônia.  

A fundamentação metodológica se embasa no materialismo histórico-dialético, pois 

acredita-se ser a melhor forma de analisar o contexto que nos propomos a pesquisar. 

O método do materialismo histórico-dialético, entendido como um instrumento de 

captação dos fatos sociais, da realidade enquanto práxis e de interpretação que 

possibilite a intervenção transformadora da realidade e de novas sínteses no plano de 

conhecimento e no plano da realidade histórica (SOUZA, 2010). 
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A análise dos dados foi realizada a luz método dialético, visualizando as múltiplas 

faces dos objetos e suas contradições, interpretando-os de forma objetiva e subjetiva, 

buscando as relações de dominância entro o capital e o trabalho. 

 

A Privatização Do Ensino Superior No Brasil 

 

A educação no ensino superior privado teve grande crescimento nas últimas décadas. 

Intensificou-se a partir da Reforma Universitária de 1968, sendo essa a mola propulsora do 

modelo privatizante do ensino superior no Brasil, abrindo condições as organizações ―de 

cunho marcadamente profissionalizante e distanciados da atividade de pesquisa, que pouco 

contribuem com a formação de um horizonte intelectual crítico para a análise da sociedade 

brasileira‖ (FERNANDES, 1975, p. 51-55; MARTINS, 2009, p. 17).  

Neste sentido o que se verifica são investimentos de capitais nesse segmento da 

economia, ou seja, a educação passa a ser vista como negócio. A partir de então, o 

crescimento do número de Instituições do Ensino Superior (IES) privadas foi vertiginoso 

passando estas a atender a grande maioria dos estudantes nessa faixa de ensino. 

Ao longo de anos, para atender aos interesses dos países imperialistas, o Brasil, busca 

de forma mercadológica, transformar a educação em um setor da economia que gera retorno 

para o capital.  

Ao longo de anos, para atender aos interesses dos países imperialistas, o Brasil, busca 

de forma mercadológica, transformar a educação em um setor da economia que gera retorno 

para o capital.  

A política de privatização se acentuou com o término da ditadura (1985), verificando 

sua continuidade ao longo da década de 1990 e início do século XXI com um franco processo 

de expansão e de mercantilização do ensino superior. Observe-se que a expansão privatista 

não deve ser dissociada da desresponsabilização do Estado validado e incentivado pelos 

governos, de Fernando Henrique Cardoso a Dilma, pautados no pressuposto de que a 

educação é um ―bem público‖, sendo, portanto, um direito de instituições públicas e privadas 

oferecerem seus serviços educacionais à população (PEREIRA, 2009). 

Partindo desse avanço cresce o número de instituições privadas de ensino superior e, 

inclusive, o forte aporte de investimentos de capital estrangeiro, conforme dados apresentados 
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pelo IBGE, Censo sobre a Educação Superior Brasileira e INEP, verifica-se essa evolução e, 

consequentemente, como a concessão da educação superior ao domínio privado tem 

proporcionado uma precarização do trabalho docente. Nesse quadro de abertura e expansão 

mercadológica do ensino superior, situa-se a investigação imprimida neste trabalho buscando 

verifica se e como isso tem contribuído a precarização do trabalho docente. 

Embora o investimento na educação seja uma obrigação constitucional do Estado, o 

que se percebe é um progressivo processo de privatização, transferindo para grandes 

instituições privadas o papel de oferecer em maior quantidade as vagas no ensino superior. 

Percebe-se, neste ato, que por ser um estado de classe, o Estado serve ao capital, cumprindo, 

quando muito o papel de regulador, ao controlar a aprovação e a avaliação de cursos 

superiores. 

Na mercantilização da educação, bem como de outros setores, percebemos uma 

tendência do modo de produção capitalista: ―o capital é um modo de controle sociometabólico 

historicamente específico, cuja estrutura de comando deve ser adequada em todas as esferas e 

em todos os níveis, por não poder tolerar absolutamente nada acima de si‖ (MÈSZÁROS, 

2002). 

Os investimentos na educação superior, seguindo a lógica de privatização dos 

governos federais, proporciona uma crescente mercantilização do ensino. Neste sentido vale a 

explanação de Gentili quanto a privatização, 

a privatização envolve uma dinâmica onde se combinam três modalidades 

institucionais complementares: 1) fornecimento público com financiamento privado 

(privatização do financiamento); 2) fornecimento privado com financiamento 

público (privatização do fornecimento); 3) fornecimento privado com financiamento 

privado (privatização total) (GENTILI, 1998). 

O livre mercado, apoiado pelas políticas neoliberais, faz com que o investimento na 

Educação Superior se torne uma expansão do capital, visto que o Estado não consegue suprir 

a necessidade da demanda e nem se sente na obrigação de fazê-lo (SCREMIN, 2005). 

As instituições de ensino superior privado se direcionam para as demandas de 

mercado, onde a oferta tende a seguir a necessidade econômica de determinada região, não 

havendo preocupação com a formação social do homem diante da sociedade, tão pouco com a 

pesquisa e extensão, restringindo-se a promover uma mera reprodução do conhecimento.  
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Há uma necessidade (capitalista) em produzir mais-valia. Isso se torna uma relação 

natural dentro do processo educacional privatizado, onde o ensino passa a ser uma 

mercadoria, com objetivo de obtenção de lucro. 

A produção capitalista não é apenas produção de mercadorias, ela é essencialmente 

produção de mais-valia. O operário não produz para si, mas para o capital. De modo 

que já não basta que ele, pura e simplesmente, produza. Ele tem que produzir mais-

valia. Só é produtivo o operário que produz mais-valia para o capitalista ou que 

serve para a autovalorização do capital. [...] um mestre-escola é operário produtivo 

quando não só cultiva as cabeças das crianças, mas se esfalfa para enriquecimento 

do empresário (ANTUNES, 2013). 

Dentro dessa lógica o docente vê a sua situação tornar-se intensificada e precarizada 

vez que o maior custo de uma IES é com a mão de obra docente. Para reduzir custos de 

produção, a empresa sente a necessidade cada vez maior de aumentar a produtividade do 

trabalhador seja aumentando sua jornada de trabalho, seja atribuindo mais funções para serem 

desempenhadas, seja transferindo ao docente responsabilidade que ele se vê obrigado a 

cumprir em seu tempo livre, ou militando pela redução pura e simples da remuneração nos 

acordos coletivos anuais de reajuste de salário da categoria. 

A fragmentação e o parcelamento das atividades laborais reduzem a ação docente, 

reduzindo o trabalho ―a uma ação mecânica e repetitiva‖ (ANTUNES, 2009, p.38 e 39). Há 

que se salientar que a análise de Antunes está voltada aos trabalhadores de modo geral, mas 

não podemos desvincular o pensamento e a contextualização ao trabalho docente, pois essa 

ação acaba sendo adaptada ao trabalho intelectual dos docentes. Ali visualiza-se o processo de 

produção educacional, professores em suas esteiras de trabalhos, passando de sala em sala, 

representando o modelo industrial, perdendo-se a clara noção do processo educativo como um 

todo. 

Isso é perceptível também no Ensino a Distância, no qual um docente localizado em 

um estúdio central ministra aula para um número de pessoas distribuídas pelos diversos 

municípios que a IES possui polos. Esse único docente pode executar sozinho o trabalho de 

centenas de colegas que perdem espaço e carga horária, que resulta, obviamente, em redução 

da remuneração. Além disso, o conteúdo da aula se reproduz de forma idêntica nas várias 

regiões do país (e até em outros) sem considerar as especificidades regionais, a cultura local, a 

linguagem de cada região, etc. 
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O avanço de capital estrangeiro e as fusões entre empresas educacionais, tem sido 

constante no Brasil, demonstrando o grande investimento nesse setor. Em 2013, foi anunciada 

a fusão entre Kroton Educacional S.A. e Anhanguera Educacional, ―considerada pela mídia 

especializada como a criação do maior negócio de ensino do mundo‖, englobando um número 

em torno de um milhão de estudantes, no ensino presencial e à distância.  Essa relação 

econômica acaba caracterizando um futuro um tanto tenebroso para o ensino superior no 

Brasil. Será uma formação de um cartel do ensino privado? 

O Estado capitalista, pautado em prioridades econômicas busca a propulsão da 

economia utilizando a educação como forma de alavancar setores de produtivos, onde a 

políticas educacionais são voltadas a produzir mão de obra qualificada, acreditando que 

assim, impulsiona toda a roda econômica de um país. 

Conforme afirma Mészáros (2006), ―a educação tem duas funções principais numa 

sociedade capitalista: (1) a produção das qualificações necessárias ao funcionamento da 

economia, e (2) a formação dos quadros e a elaboração dos métodos de controle político. ‖ 

Assim se verifica que os motivos econômicos se sobressaem, de modo que, os 

investimentos se tornam justificáveis, a educação deixa de ser apenas consumo, tornando-se 

bem de produção, devido ao valor econômico que dela se extrai e não ao valor social que 

proporciona à sociedade (SAVIANI, 2005).  As desigualdades, a pobreza e educação devem 

estar muito além de questões econômicas e pautar-se na ética e moral de um povo que busca 

enfrentar as dificuldades encontradas nos mais variados contextos sociais 

(SCHWARTZMAN, 2006).  

Mesmo com a melhora dos índices no campo da educação, isso não implica 

necessariamente na democratização e socialização do conhecimento. Kuenzer (2005) já nos 

alertou sobre a inclusão excludente nos diversos níveis e modalidades de educação escolar aos 

quais não correspondem os necessários padrões de qualidade que permitem a formação de 

identidades autônomas intelectual e eticamente capazes de responder e superar as demandas 

do capitalismo.   

E neste ponto começamos a verificar a questão do desenvolvimento, cabendo uma 

análise de Saviani (2011), 

Há um consenso hoje de que a educação é o fator mais importante numa sociedade 

do conhecimento, porque quem não o domina fica para trás. Portanto, os países cuja 

educação tem uma qualidade sofrível perdem competitividade, pois a mão-de-obra 
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deixa a desejar. Os políticos dizem que [em função disso] não alcançamos um bom 

patamar de desenvolvimento, reforçamos as desigualdades e prolongamos a situação 

de deficiências nos vários níveis. Mas, apesar de esse ser o discurso dominante, não 

se investe de forma correspondente. Isso não ocorre em função do produtivismo. 

Utiliza-se um princípio aplicado desde o regime militar: a busca do máximo de 

resultados com o mínimo de dispêndio. Então, esse é o primeiro aspecto que 

interfere na qualidade da educação. Caso se investisse de forma maciça em 

educação, como fizeram outros países, teríamos condições de resolver o problema
1
. 

A partir das contribuições de Saviani, podemos inferir que o discurso de valorização 

da educação não passa de um embuste. Além disso, poderíamos acrescentar uma instituição 

superestrutural (educação), por si só, não pode alterar as relações estruturais de desigualdade. 

Segundo Gentili (2004) tanto ―no Brasil, quanto na América Latina, os índices de 

escolarizações melhoraram significativamente‖, porém, "… a metade da população Latino-

americana é pobre. Pior ainda: a metade dos latino-americanos abaixo da linha da pobreza são 

crianças ou jovens com menos de 20 anos…". Isso significa dizer que os pobres hoje estão 

mais escolarizados, num sistema escolar em que a qualidade do que se ensina e como se 

ensina passa então a ser questionada, pois durante esses anos a mais na escola foi negado a 

eles o principal: o conhecimento. 

Nesses últimos 50 anos percebemos que a educação passou por profundas mudanças, 

mas apesar dessa evolução, não oferece qualidade. Hoje há uma carência de docentes, em 

todas as etapas do ensino, as condições do ambiente escolar são precárias. Ao longo dos anos 

2003 à 2014, os governos fizeram investimentos em novas universidades e institutos federais, 

contudo isso não foi suficiente para reverter a tendência histórica de privatização do ensino 

superior. Acrescentaríamos que a expansão do ensino público superior se fez dentro da lógica 

do capital.  

Isto posto, as reduções das desigualdades atribuídas à educação não se farão apenas 

por meio da ampliação do acesso ao ensino. Faz-se necessário uma ruptura com a ordem 

pautada na produção de mercadorias. Para Meszáros, ―uma reformulação significativa da 

educação é inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no qual as 

práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente importantes 

funções de mudanças‖ (MÉSZÁROS, 2005, p. 25).  

                                                           
1
 SAVIANI, D. Entrevista. Revista Educação. Disponível em: 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/138/artigo234462-1.asp. Acessado: 10-06-2014. 

http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/138/artigo234462-1.asp
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O Governo Brasileiro tem uma política de ―Educação para todos‖, que se distribui para 

todos os estados da Federação.  Percebemos, no entanto um discurso e uma prática que se 

preocupa apenas com metas e índices.  

Segundo o artigo 205, da Constituição Federal, ―A educação, direito de todos e dever 

do Estado‖, sendo de fundamental importância para do desenvolvimento econômico e social 

de uma Nação. O que se observa, no entanto, é que o ―dever do Estado‖, tem se tornado a 

cada dia uma forma de favorecimento ao capital estrangeiro. Há uma transferência, para a 

iniciativa privada, de qualquer origem (nacional ou estrangeira), dever este que é 

constitucionalmente previsto como sendo do Estado. A educação passou a ser tratada como 

negócio, e mercadoria no processo do crescimento da mercantilização do ensino superior. Vê 

que o Estado está terceirizando sua tarefa educativa ao comprar vagas nas escolas 

particulares, como é o caso do PROUNI. 

Precisamos nos preocupar ―com a formação de profissionais/cidadãos, não apenas para 

o mercado, mas principalmente para uma sociedade democrática com o máximo de justiça e 

igualdade sociais‖ (SGUISSARDI, 2008). Ainda necessário se faz pensar se a formação 

educacional e cultural de um país pode ser delegada a empresas transnacionais, regidas pela 

lógica exclusiva do capital.  

A educação poderá proporcionar o acesso ao conhecimento, sem o qual o dominado 

não terá condições de criticar as estruturas que geram as desigualdades entre os homens. 

Assim, há uma necessidade de reflexão com todo esse processo de mercantilização do ensino 

superior, sendo necessário superá-lo, fugindo da ideia que o processo mercantil/privatizado 

trará benefícios para a população. 

Em uma sociedade de classes, a educação voltada para a busca do lucro se propõe a 

atender diferentes classes. O que importa é a capacidade de pagamento das mensalidades 

escolares.  Como reflexo e consequência, a mercantilização do ensino faz com que a 

dominação do poderio econômico, reproduza a ideologia da dominação (LOMBARDI, 2006). 

A educação está sendo relegada ao capital e à sua lógica, trazendo como consequência 

a precarização do trabalho docente que se transforma em mero reprodutor de ―pacotes‖ de 

conhecimento produzidos nos centros de ―inteligência‖ localizados em qualquer parte do 

mundo. 
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O avanço do ensino superior em Rondônia 

 

Rondônia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, conta com 

uma população de 1.562.409 pessoas, e estimativa para 2014 de 1.748.531, distribuídos em 

uma área de 237.590,547 km², com 52 municípios (IBGE, 2010). 

Não distante desse crescimento educacional o Estado de Rondônia vem a cada ano 

aumentando os índices de oferta de vagas e cursos de nível superior, oferecidos em grande 

parte dos municípios, principalmente os que têm seus limites entre o eixo da BR 364, 

destacando-se Vilhena, Cacoal, Ji-Paraná, Ariquemes e Porto Velho, não esquecendo ainda 

dos vários polos de Educação a Distância (EAD) encontrados nos mais remotos municípios. 

Segundo os dados do Censo 2010, Rondônia possui uma grande parcela de pessoas 

que não têm instrução e não concluíram o ensino fundamental, como também aqueles que não 

concluíram o ensino médio. Há um total de 953.083 pessoas em nosso estado que não 

completaram o ensino médio. Um percentual de 61% da população. 

Outra diferença é em relação à população com nível superior. Uma pequena parcela da 

população do estado tem curso de graduação completo, um percentual de menos que 0,5 %. 

Os que frequentam a graduação estão concentrados no ensino superior privado, o que indica 

que há uma determinação econômica para a aquisição de conhecimento em nível superior e 

que a educação como negócio está evidente no estado. 

O crescimento da educação superior em Rondônia é evidente, uma vez que hoje ocupa 

a 2ª colocação na região norte, como estado com maior número de instituições privadas. 

Observando a tabela 3, percebemos que o estado tem a maior quantidade de instituições de 

ensino superior privado da região norte, demonstrando o forte investimento que o setor 

financeiro tem feito nesta região. Essas questões estão claramente envolvidas com as políticas 

mercantis do Estado capitalista, que transfere sua obrigação ao mercado econômico. 

Vejamos o número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica, 

segundo a Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das IES – 2013 

Número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica, segundo a 

Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das IES – 2013 

Colocação  Estado  Pública  Privada  Total  

1º Pará 6 28 34 
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2º Rondônia 2 31 33 

3º Tocantins 7 19 26 

4º Amazonas 3 16 19 

5º Amapá 3 13 16 

6º Acre 2 9 11 

7º Roraima 3 4 7 
Tabela 1 - Número de Instituições de Educação Superior, por Organização Acadêmica, segundo a 

Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das IES – 2013 

Fonte: Censo da Educação Superior 2013, MEC/INEP/DEED. 

 

No período de Fernando Henrique Cardoso na presidência 1995-2002 com base de 

análise desta evolução, Rondônia em 1995 tinha 7 instituições de ensino superior, sendo 1 

pública e 6 privadas. Ao final do seu mandado já somavam 25 instituições. Não houve 

nenhum crescimento no setor público, sendo que se chegou a 24 instituições privadas. Essa 

evolução está totalmente atrelada às políticas neoliberais de seu governo. Essa lógica 

continuou nos governos de Lula e Dilma, chegando ao que encontramos na tabela anterior 

(MEC/INEP, 1995-213). 

Rondônia apresenta um grande movimento demográfico populacional nos seus 30 

anos de emancipação, sendo que mais de um milhão e meio de pessoas passam a ocupar seu 

território. Isso apoiado pelas políticas públicas nacionais que favoreceram a ocupação de 

terras nesta região, principalmente por famílias vindas do Sul e Sudeste. 

Esse crescimento populacional, nos dá aporte para uma análise de todo o processo de 

crescimento do setor educacional nas IES privadas em Rondônia.  

As constantes avaliações do ensino superior no Brasil, pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Censo da Educação Superior (INEP) 

apresentam relatórios e pesquisas anuais, buscando avaliar a educação superior no Brasil. 

O crescimento da educação superior privada em Rondônia cresce quantitativamente, 

ao longo desse processo de mercantilização da educação no Brasil, e consequentemente na 

Região Norte e em Rondônia. 

Matrículas Total em Cursos de Graduação - Presenciais e a Distância 

 2011 2012 2013 

  Publica    Privada   Publica    Privada   Publica    Privada  

 Brasil    1.773.315    4.966.374    1.897.376    5.140.312    1.932.527    5.373.450  

 Norte       222.370       297.904       222.064       324.439       209.965       358.372  

 Pará         60.175         92.687         66.864       103.541         72.160       113.324  

 Amazonas         49.552         84.506         52.994         89.751         55.325         95.038  



 

213 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 Rondônia         10.031         45.964           9.798         48.761           9.729         55.123  

 Tocantins         68.038         27.685         58.836         30.668         42.336         35.127  

 Amapá           8.616         16.058           8.846         19.903           8.955         24.126  

 Acre         13.311         16.608         11.728         18.034           9.415         21.275  

 Roraima         12.647         14.396         12.998         13.781         12.045         14.359  

Tabela 2 - Matrículas Total em Cursos de Graduação - Presenciais e a Distância 

Fonte: MEC/INEP – elaboração do autor 

 

O estado de Rondônia tem o 3º maior índice de matrículas nas instituições de ensino 

superior privado da região norte. Conforme a tabela acima, se observarmos os dados gerais, 

vemos que no Brasil a maior concentração de matriculas é justamente em instituições 

privadas. 

A justificativa dos investimentos no setor de educação superior, está pautada nos altos 

índices de matriculas, onde as características que demonstram o crescimento quantitativo, 

sendo, aumento do número de instituições, de matrículas e de cursos. 

Os dados apresentados mostram a constante evolução do crescimento em todos os 

níveis, mas seguindo a análise de Souza (2007) as vagas ofertadas são sempre maiores que a 

quantidade de preenchimento, apresentando alguns desencontros, ―interesses dos estudantes e 

cursos oferecidos; incompatibilidade entre cursos oferecidos e interesses locais‖. 

As instituições de ensino superior privado buscam a lucratividade constante. Agindo 

assim, a grande maioria tende a trabalhar com o currículo mínimo exigido pelo MEC e  

utilizam os 20% permitidos para o ensino a distância a fim de economizar em mão de obra e 

custos em geral. 

A precarização do trabalho docente se torna evidente, junto aos professores horistas, 

visto que há uma prolongação da jornada de trabalho, sendo que estes acabam desenvolvendo 

atividades extra sala (correções de atividades, planejamento, etc.) sem a devida remuneração. 

Corroborando com essa lógica de precarização, o ensino à distância cresce 

aceleradamente no estado, pois no processo capitalista, essa modalidade proporciona uma 

economia para as instituições, visto que diminui a quantidade professores, infraestrutura de 

sala de aulas, biblioteca e demais ambientes necessários a uma educação presencial. 

 

A precarização do trabalho no magistério superior privado em Rondônia 
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A precarização manifestada no trabalho docente ocorre em consequência da 

reestruturação produtiva do capital, repercutindo diretamente no mundo do trabalho, alterando 

a organização, gestão e relações de trabalho. Neste sentido os trabalhadores docentes são 

inteiramente afetados por essas questões. 

Assim temos que ―as mudanças ocorridas nas relações de trabalho e emprego têm sido 

caracterizadas, na atualidade, pela ameaça de um fenômeno considerado por alguns autores 

uma precarização das relações de trabalho‖ (OLIVEIRA, 2004). 

A materialização desse processo de trabalho precarizado é manifestada em algumas 

questões que fazem parte do contexto do trabalhador docente dos quais podemos relacionar 

alguns: sobrecarga de trabalho, desvalorização, condições de trabalho, perda de autonomia, 

intensificação, flexibilização, trabalhos não remunerados (CHAUÍ, 1999; MIRANDA, 2009; 

CARVALHO, 2010; KUENZER, 2005; SILVA, 2014). 

Os dados que serão apresentados neste momento estão relacionados com a 

investigação direta realizada com os professores do ensino superior privado no estado de 

Rondônia, por meio de questionário estruturado. Todo o processo de coleta de dados foi 

realizado de forma on-line, de modo a poder atingir um número maior de instituições e obter 

dados em quantidade para uma amostragem segura que facultasse uma generalização mais 

segura. Procuramos traçar um perfil de nossos entrevistados levantando alguns dados 

importantes para a nossa análise.  

Um fator importante para a nossa análise é quanto ao tempo de serviço no ensino 

superior privado. Quando perguntado: ―Quantos anos leciona no ensino superior privado?‖, o 

percentual foi de 54,55%, para aqueles que trabalham de 1(um) a 5(cinco) anos e 23,38% de 

6(seis) a 10(dez) anos. Observamos que nossos entrevistados têm relativamente pouco tempo 

de experiência no magistério superior.  Pode inferir-se também que nas políticas de 

flexibilização no trabalho a busca por um complemento de renda, tem induzido vários 

profissionais em atividade em suas profissões a buscar na docência uma forma de 

complementação de renda (SIQUEIRA, 2006, p. 134). Pode explicar esses dados o fato de 

que as instituições estão em crescimento e novos cursos têm surgido nos últimos anos 

demandando docentes de áreas de conhecimento que até então as instituições não possuíam, 

por exemplo citamos as Engenharias. 
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Quanto à titulação, verificou-se que a concentração maior está em nível de 

especialização, conforme o apresentado no gráfico abaixo, a indicação de 3,90%, foi por 

respondentes que indicaram como titulação, mestrando ou doutorando. Um fator que nos 

chamou a atenção foi encontrar professor atuando na docência superior com apenas o título de 

graduação, haja vista a exigência legal de o docente do Ensino Superior ter, no mínimo o 

título de especialista obtido em curso de pós-graduação lato sensu
2
, assim revelando a 

precariedade também quanto a exigência da formação e também a preferência por professor 

com menor exigência salarial. 

As instituições trabalham com a quantidade mínima de docentes com Doutorado e 

Mestrado, buscando atender somente as necessidades das avaliações de cursos junto ao MEC. 

A questão da precarização foi subdividida em quatro grupos, Infraestrutura, 

Qualificação, Remuneração e Motivação. Hoje com as condições de concorrência entre as 

várias instituições existentes no estado, essas tem buscado se estruturar fisicamente, 

proporcionando um diferencial para a captação de alunos. 

Essa lógica segue as demandas das avaliações do INEP, que dentre os critérios de 

avaliação de cursos e alunos, também avalia algumas questões que compõem nota aos cursos. 

O Conceito Preliminar de Curso (CPC), corresponde ao indicador de avaliação de 

qualidade dos cursos superiores, ―constituído de oito componentes, agrupados em três 

dimensões que se destinam a avaliar a qualidade dos cursos de graduação: (a) desempenho 

dos estudantes, (b) corpo docente e (c) condições oferecidas para o desenvolvimento do 

processo formativo‖ (INEP, 2015). 

O que nos remete as condições de infraestrutura é justamente o item ―condições 

oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo‖, visto que tal fator é obtido pela 

percepção dos discente, abordando a infraestrutura e instalações físicas.  

Observando os resultados do CPC 2013, selecionamos as instituições privadas com 

nota final igual a 3 (três) e 4 (quatro), sendo que a ―Nota Bruta – Infraestrutura‖ em todas as 

instituições foi superior a 5 (cinco) (INEP, 2013). 

Não obstante a essa percepção dos alunos, a percepção dos professores segue a mesma 

ótica, visto que por exercer um peso sobre a nota de avaliação dos cursos, as instituições 

                                                           
2
 http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=formacao. Acessado em: 10-09-2015. 
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buscam se aparelhar de forma estrutural, transparecendo que tem boas condições (físicas) para 

oferecer cursos com qualidades. 

Quando perguntamos aos docentes sobre a disponibilidade de equipamentos para o 

auxílio nas aulas, como computadores, datashow e laboratórios, há uma relação de 89,61% 

docente que dizem haver o oferecimento de tais itens. O estranhamento seria se tal proporção 

fosse ao contrário.  

Essa infraestrutura é o atrativo para os alunos (entendidos como clientes pelas 

instituições privadas) que buscam uma ―qualidade‖ amparada em questão meramente visuais. 

 

Gráfico 1 – Disponibilidade de equipamentos para aulas (computadores, datashow, laboratórios) 

Fonte: o autor. 

 

Outro fator importante para esta investigação está relacionado com às condições de 

trabalho no ambiente físico (sala dos professores). É nesse ambiente que os professores 

geralmente desenvolvem suas atividades de preparação de aulas, pesquisas e atendimento de 

alunos, isso quando nos referimos aos docentes com contratos de trabalho integral, pois os 

horistas sequer têm tempo disponível a estas questões dentro das instituições. 

Nesse quesito observamos que a satisfação é baixa. Verificamos que 41,56% dos 

docentes não se sentem satisfeitos com as condições estruturais da sala dos professores. 
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Gráfico 2 – Sala dos professores é adequada às atividades. 

Fonte: o autor. 

Vale ressaltar que a sala dos professores não entra no quesito de avaliação do CPC, 

pois este se baseia na percepção dos alunos. Podemos assim inferir que as instituições não se 

preocupam com o ambiente especificamente dos professores.  Os horistas, que se dedicam 

apenas às aulas que ministram não necessitam da sala de professores para realizar atividades 

como preparação de aulas, leituras, etc. Por esta razão, provavelmente, tenderão a avaliar 

como satisfatória a sala dos professores. 

Quando abordamos a questão da qualificação docente a proposta seria justamente 

analisar as condições a que se propõem as IES privadas diante dos seus funcionários quanto à 

qualificação da sua mão de obra.  

Cada vez mais as instituições estão articuladas com as perspectivas da flexibilização 

do trabalho, possibilitando condições cada vez maiores à exploração do trabalho. Neste 

sentido investigar o incentivo a qualificação dos docentes é algo que reflete as questões da 

precarização do trabalho docente 

As questões relativas a este aspecto foram quanto ao incentivo. Se existe previsão em 

documentos (plano de carreira) e se é colocado em prática. O gráfico abaixo traz as nuances 

do contraditório, indicando a precarização que os professores sofrem no exercício de suas 

atividades. O reflexo desse processo de exploração da mão de obra é observado quando 

analisamos a percepção dos professores quando respondem que as IES incentivam a 

qualificação (especializações, mestrados e doutorados), 76,63% confirmam esse incentivo. 
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Esse processo de incentivo faz parte das necessidades que as instituições têm em ter 

um quadro de docentes com melhore qualificação, pois as avaliações de cursos se baseiam, 

também, na titulação dos docentes. 

 

Gráfico 3 – Incentivos à qualificações. 

Fonte: o autor. 

 

A materialização dessa precarização e exploração se verifica quando 62,34% dos 

docentes afirmam que não há redução da carga horária para os docentes matriculados em 

programas de mestrado e doutorado, situação preocupante, diante da dedicação que essas 

qualificações exigem. Muitos docentes se deslocam a outros estados buscando melhorar sua 

formação. Sendo necessário realizar trocas de aulas e quando não há a possibilidades, são 

obrigados a abandonar a formação. 

Nas IES públicas os professores conseguem afastamentos remunerados para a 

qualificação Stricto Sensu, isso demonstra a quantidade de docentes doutores nessas 

instituições e explica também o número de docentes que migram do ensino privado para o 

ensino público. 

Um fator que tem demonstrado a materialização da precarização do trabalho docente é 

justamente o excesso de trabalho realizado pelos docentes, com carga horária excessiva, 

provocando doenças e o estranhamento com o trabalho realizado, visto que passa a consumir 

maior parte do seu dia.  

Os altos índices de excesso de trabalho têm relação direta com os fatores de 

adoecimento entre os professores, alguns fatores são desencadeados, como, exaustão 
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emocional, despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho, levando a Síndrome de 

Burnout (estresse persistente vinculado ao trabalho) (SALVAGIONI e PEREIRA, 2014). 

O professor assume muitas funções, possui papéis muitas vezes contraditórios, [...] 

excesso de tarefas burocráticas tem feito com que professores se sinta 

desrespeitados, principalmente quando devem executar tarefas desnecessárias e não 

relacionadas à essência de sua profissão (CARLOTTO, 2002). 

O trabalho deixa de ser realização como fator de realização do homem em homem, 

passando a um fardo pesado no seu dia a dia. 

 

Gráfico 4 – Atividade além da docência. 

Fonte: o autor. 

 

O exercício de outra atividade por parte dos docentes demonstra-se em a grande 

evidência de precarização que o trabalho docente sofre, e não podemos desconsiderar esse 

fator, pois nessa questão verificamos um caminho duplo para a precarização, sendo que esses 

docentes estão indo em busca de outra atividade ou outros profissionais estão buscando na 

docência uma nova forma de sustento ou complementação de renda. 

Esses fatores são condizentes com dão processo de mercantilização do ensino em 

Rondônia, visto que grande parte dos professores que exercem atividades nas instituições de 
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ensino superior privado, são contratações de fora do estado. Contudo a demanda por mão de 

obra no ensino é grande, contribuindo justamente para a busca de profissionais que atuam em 

áreas não relacionadas ao ensino, como engenheiros civis, arquitetos, advogados, analistas de 

sistemas, engenheiros ambientais, médicos, enfermeiros e outros.  

Além da questão de atividades estranhas à docência temos a questão dos cursos de 

licenciatura, em que os professores que atuam no ensino superior privado, tem contrato de 

trabalho com mais de uma instituição e muitos deles com contratos com o governo do estado 

de Rondônia e municípios. Uma triste realidade no estado. 

A exploração do trabalho docente se intensifica diante das necessidades de 

subsistência que os professores têm, pois, a remuneração acaba não sendo suficiente, assim a 

jornada dupla em mais de uma instituição se materializa. Dos entrevistados 11,69% afirma 

trabalhar em mais de uma instituição. 

Quanto a questão de motivação com o trabalho docente, a perspectivas de análise 

poderia ter uma característica positiva, isso se seguíssemos um viés desconsiderando os 

fatores de contradições a que os fatores representam. Desta forma o gráfico sobre a motivação 

docente implica em considerar a alienação do trabalho. 

 

Gráfico 5 – Motivação atividade docente. 

Fonte: o autor. 
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Mesmo diante de todas as condições de precarização que envolvem o trabalho dos 

docentes no âmbito das instituições privadas do estado de Rondônia, há uma percepção 

positiva quanto ao trabalho docente.  

 

Considerações finais 

 

A primeira conclusão a que se chega diante desses dados é de que, não obstante a 

precarização do trabalho docente e a exploração de sua mão de obra, esta categoria 

profissional obtém remuneração maior do que a grande maioria das outras categorias podendo 

dar uma sensação de melhor remuneração e de satisfação. Duas questões são importantes 

aqui: a maior valorização do trabalho intelectual sobre o trabalho braçal e a alienação da 

classe trabalhadora mesmo numa situação em que o conhecimento poderia significar um nível 

maior de conscientização. Os docentes percebem a precarização, mas sentem-se bem em 

relação à atividade que realizam. 

A precarização, em alguns momentos, torna-se mais evidente, certo que a relação com 

o entendimento dos envolvidos na pesquisa tem um grau de influência quanto essa percepção, 

conforme afirma Marx, (2006, p. 112) ―a apropriação do objeto manifesta-se a tal ponto como 

alienação que quanto mais objetos o trabalhador produzir, tanto menos ele pode possuir e 

mais se submete ao domínio do seu produto, do capital‖.  

O docente é absorvido pelo processo alienante, não se reconhecendo como classe, 

sendo passivo diante das condições de precarização que sofre, assim passa a ter um sentido de 

pertencimento a instituição, como se fosse parte da mesma. Esquecendo que é mais um na 

cadeia de produção para o enriquecimento da burguesia que controla e administra as 

instituições. 

Assim,  

Quanto mais ―avançada‖ a sociedade capitalista, mais unilateralmente centrada na 

produção de riqueza reificada como um fim em si mesma e na exploração das 

instituições educacionais em todos os níveis, desde as escolas preparatórias até as 

universidades (MÉSZÁROS, 2005, pag. 80) 

 

É essa sociedade capitalista que faz com que os docentes sofram com o processo de 

alienação diante da sua classe, visto que se tornam ―parte integrante da educação capitalista 

pela qual os indivíduos particulares são diariamente e por toda parte embebidos nos valores da 
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sociedade de mercadorias, como algo lógico e natural (MÉSZÁROS, 2008, pag. 82)‖.  A 

classe dominante tem o objetivo de manter o homem sob o seu domínio, impondo condições 

para um trabalho alienante. 

Neste sentindo há um questionamento que permeia todas essas condições, diante desse 

processo de alienação há condições de romper com essa estrutura? Pensar que não, seria 

imaginar que a história já está escrita e acabada, não acreditando na potencialidade do homem 

em romper com a estrutura vigente, mas é necessário o reconhecimento como classe, 

buscando o enfrentamento com a classe dominante. 
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Resumo: O artigo discorrerá a respeito do rap como tática revolucionário do proletário, será um subcapítulo da 

dissertação que será futuramente apresentada no programa de pós-graduação mestrado em história e estudos 

culturais da Universidade Federal de Rondônia. Nosso objetivo é analisar a construção do espaço do rap para a 

propaganda do marxismo. Utilizamos como metodologia a pesquisa de revisão bibliográfica de tese, dissertações 

e artigos, mas pra enriquecer o trabalho empregamos entrevista semiestruturada com a MC Nanda (protagonista 

do artigo) e conclusões de relatórios etnográficos produzidos na pesquisa de campo na ―Batalha do Jambera‖ e 

nos eventos do ―Liberdade Já‖. Como referenciais teóricos Andrade (1999), Guimarães (1998;1999) e Loureiro 

(1995), pra responder questões sobre as práticas culturais do rap e sobre a cultura cabocla. Dessa Forma, 

demostramos como a MC Nanda transformou o rap em tática revolucionária do proletariado, através de suas 

rimas conscientizando os jovens das periferias sobre as suas condições sociais e como usar o rap como arma a 

seu favor.         

 

Palavras-Chave: Rap. Revolução. Marxista. 

 

Abstract: The article will discuss rap as a revolutionary tactic of the proletarian, will be a subchapter of the 

dissertation that will be presented in the postgraduate program master's degree in history and cultural studies of 

the Federal University of Rondônia. Our goal is to analyze the construction of the space of rap for the 

propaganda of Marxism. We used a bibliographical review of thesis, dissertations and articles as a methodology, 

but in order to enrich the work we used a semi-structured interview with MC Nanda (protagonist of the article) 

and conclusions of ethnographic reports produced in the field research in the "Battle of Jambera" and in 

"Freedom Now" events. As theoretical references Andrade (1999), Guimarães (1998, 1999) and Loureiro (1995), 

to answer questions about the cultural practices of rap and cabocla culture. In this way, we demonstrate how MC 

Nanda transformed rap into a revolutionary tactic of the proletariat through his rhymes, making young people in 

the peripheries aware of their social conditions and how to use rap as a weapon in their favor.  

 

Keywords: Rap music. Revolution. Marxist. 

 

Contextualizando o rap. 

 

A primeira pergunta a ser respondida sobre o rap é o que significa dessa expressão, 

R.A.P. é uma sigla, é a abreviatura das iniciais da expressão americana “rithm and poetry”, 

significa em português ―ritmo e poesia‖, de maneira que sua composição é a de uma música 

discursiva, um canto falado, com a parte rítmica provinda do reggae e do funk e que também 

mailto:historiadorpsi@hotmail.com
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congrega vários outros estilos musicais (ANDRADE, 1999). Schusterman, ―afirma uma 

posição social superior pelo poder verbal é uma tradição negra profundamente enraizada, que 

remonta os griots da África Ocidental, tendo sido sustentada por muito tempo no Novo 

Mundo‖ (1998, p. 146). Conforme Guimarães (1999), a impressão de oralidade do rap e da 

sua forma discursiva (o cantor parece estar falando), daí dizer, canto falado, lembra a tradição 

oral da cultura africana o que, de acordo com a autora é a causa pelo qual muitos estudiosos 

do rap procurarem a África como origem desse gênero musical. 

Os principais personagens do mundo do rap são os DJ‟s (disc-jóqueis) que são 

responsáveis por tocar as músicas que serve de base para as letras do rap e os MC‟s (mestres 

de cerimônia), que são os que cantam (declamam) as letras das músicas, na atualidade 

também se denominam por Rapper. O rap faz parte de um movimento cultural mais amplo, o 

hip hop. Segundo (GUIMARÃE, 1998) o hip hop conglomera, além da música rap, a dança, 

representada pela forma de dançar conhecida como break, surgido nos anos 70 nos Estados 

Unidos, apresentava como tema de suas coreografias o movimento dos jovens militares que 

voltavam da Guerra do Vietnã. O grafite, por sua vez, aparece no mesmo período e lugar, com 

jovens que no início escreviam os próprios nomes e/ou nomes de suas gangues em edifícios 

públicos, nas placas das ruas, nos muros e nos veículos de transporte público. Em pouco 

tempo, cansaram-se de simplesmente pinchar letras e passaram a desenhar figuras, desenhos e 

formas simétricas misturando estilos e cores, criando, assim, uma arte inteiramente original 

para os olhares dos moradores das cidades. E um quinto elemento, o conhecimento da cultura 

hip hop. 

A expressão hip hop, traduzido como movimento de balançar (to hip) o quadril (hop), 

tem sido compreendido como um movimento cultural e social juvenil enraizado nos grupos 

raciais menos favorecidos no modelo de organização social do mundo capitalista. Articulando 

elementos de matriz africana, história dos afrodescendentes e o cotidiano das ruas, da vida 

urbana, o hip hop espalhar-se em bailes, inventados pelo DJ americano Afrika Bambaataa, 

que tinham como objetivo diminuir as guerras entre as gangues que assolavam os bairros 

pobres de Nova York e, ao mesmo também, cobrar respostas das autoridades do Estado que 

garantissem a melhoria de vida dos negros e demais etnias, bem como denunciar a violência 

policial e o racismo sofrido por essas pessoas (MARTINS, 2013). 
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O contexto sócio-político dos Estados Unidos na década de 1960 foi marcado pela luta 

do movimento negro pelos direitos civis e, posteriormente, pelo assassinato de dois de seus 

maiores líderes (Malcolm X e Martin Luther King). A música popular passava por um 

profundo processo de mudança. Nos guetos norte-americanos o que se ouvia era a soul music, 

que tinha em James Brown um de seus mais expressivos representantes. James Brown, 

conhecido pela autoria de letras que abraçam a causa negra, influenciava multidões ao cantar: 

Say it loud, I‟m Black and proud! (Diga alto: sou negro e tenho orgulho disso!). Além de 

James Brown, o soul de Ray Charles, Wilson Pickett, Otis Redding, Aretha Franklin e Sam 

Cooke também compunha a trilha sonora que impulsionava a luta pelos direitos civis. Para 

Ribeiro (2010, p. 96) ―a soul music demarca os limites com a América branca ao utilizar uma 

linguagem específica denominando-se irmãos (Brothers) e irmãs (sisters) que se reunia em 

uma comunidade solidária e fraternal que brilhava pela alma (soul)‖. 

Perante toda efervescência musical negra americana, muitas manifestações políticas 

ocorriam, na hora da luta a música adquiria um papel decisivo para propagação de ideias de 

revolucionárias, valorização da cultura da população negra e compartilhamento alegórico de 

reconstrução de identidades culturais. Os gêneros musicais, soul e funk, foram um expoente 

de um palco de lutas, combates e opressão que vivia o povo negro nos EUA. Nessa 

conjuntura, Souza (2011) afirma que importantes líderes negros atuantes, entre os mais 

importantes sobressaíram Martin Luther King e Malcolm X, foram elementos que 

incentivaram fundações de comunidades ativistas aparecidas na mesma ocasião, como a Black 

Panthers, que tinha como objetivo de instituir um Estado Negro apropriado para quebrar o 

poder social que era exclusivamente dos brancos. Ainda seguindo o pensamento de Souza: 

Posteriormente, surge o movimento Black Power, com relevante papel para a 

disseminação de uma visão política baseada em referências africanas negras que 

inauguram o Slogan Black is Beautiful, exaltando posturas e atitudes que pudessem 

elevar o auto respeito e o orgulho de ser preto. As ideias que começam a ser 

propagadas nos EUA ganharam expressão na cultura musical, na estética das roupas 

e, em especial, nos cabelos, coloridos, crespos, levantados, enrolados, mostrando 

como as proposições circulavam, e ainda circulam, extrapolando fronteiras e 

ganhando recriações relacionadas às culturas locais. (SOUZA, 2011, p. 62).  

   

No conjunto político de lutas e protesto brota uma série de comportamentos contra a 

dominação branca que se manifestam em gestos, língua, música e estética que dirigem à 

recriação da identidade negra fora da África. Enquanto isso, na Jamaica, o músico, DJ Kool 
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Herc começa a prática cultural de recitar versos em cima de bases remixadas, de acordo com 

Spence Pimentel: 

Na Jamaica de Kool Herc, os DJ‟s costumavam recitar versos improvisados sobre 

versões dub (espécie de remixagem artesanal) de seus reggaes prediletos. Revivendo 

os griots africanos, os DJ‟s jamaicanos mandavam mensagens políticas e espirituais 

enquanto tocavam as músicas prediletas do seu público. Só que em Nova York, 

naquele tempo, o que fazia sucesso eram o funk, o soul e outros ritmos afro-

americanos. (PIMENTEL, 1997, p. 8). 

 

Para Guimarães (1998, p. 149), ―ao lado do funk, o reggae também é destacado como 

uma das matrizes do rap e é também uma música produzida no „Black Atlantic‟ com caráter 

internacionalizado‖. Ainda na mesma tese de doutorado Guimarães (1998, p. 153) comenta, 

―o reggae e o funk serão precursores do rap no cenário musical internacional de caráter étnico 

e estarão na base do surgimento dessa produção musical nos anos sessenta‖. 

Pesquisas realizadas por Corniani (2002), mostra que o rap começou a aparecer no 

Brasil por volta de 1982. Em São Paulo os jovens das periferias dançavam o break e ouviam 

os primeiros raps americanos. Tendo como antecedentes os bailes Black que já aconteciam 

nas grandes cidades do país na década de sessenta, com muita música negra, soul music e 

funk, o rap somente continuou essa herança musical. Foram dos embates que surgiram na Rua 

24 de maio e no metrô São Bento onde revelaram os grandes nomes do rap nacional.   

O rap brasileiro iniciou-se nas rodas de breakers na estação São Bento do metrô, 

depois na Praça Roosevelt (São Paulo), o que oferecia configuração ao conjunto de se fazer 

hip hop. O movimento cultural, segundo Mattos (2007) acolheu é lógico as influências da 

cultura afro-brasileira: o tempero do samba dentro do rap e a ginga da capoeira dentro do 

break, distinguindo do estilo norte-americano de fazer o hip hop. O estilo fundamentado em 

falas cadenciadas, com bases dançantes que por ocasião ganham um toque de scratches 

ganhavam espaço no Brasil. Ao apropriar de outras músicas, o rap recria uma nova música, 

esta apropriação e transformação é chamada por Schusterman (1989) de ―canibalismo‖ onde a 

ideia principal consiste em que as culturas poderiam ser adequadas indistintamente e 

constituírem de forma decompostas em uma nova obra cultural. Para Schusterman (1998): 

O canibalismo eclético e desordenado do rap viola as convenções estéticas 

modernas de purezas e integridade, sua insistência provocante na dimensão 

profundamente política da cultura desafia uma das convenções artísticas mais 

fundamentais da modernidade: a autonomia estética. A modernidade de acordo com 

Weber e outros, está ligada ao projeto de racionalização, secularização e 

diferenciação da cultura ocidental (SCHUSTERMAN, 1989, p. 159). 
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Acreditar que o rap no Brasil é somente uma simples reprodução da música produzida 

nos Estados Unidos não resiste em um exame mais atento do fenômeno. A ideia de 

―canibalismo‖ oferecida por Schusterman (1989) surge especialmente na base sonora que os 

grupos de rap nacional usam para fazer o “scratching” e o “sampler”, empregando ritmos 

nacionais e bases mais percussivas, como, Tim Maia, Jorge Bem Jor e Bezerra da Silva.  

Portanto, o caso do rap ser uma expressão proveniente dos Estados Unidos, com 

genealogia no funk e no reggae, não significa que seja o exemplo de uma hipotética 

homogeneidade cultural, resultado do processo de globalização. O rap ao ser adotado pelos 

jovens negros brasileiros, conservou a sua mais intensa característica, a denúncia da violência 

presente na realidade desses jovens, mas assimila também as peculiaridades do dia-a-dia do 

Brasil. Conteúdo e forma se acomodam-se ao contexto cultural brasileiro, onde os sons dos 

sambas, pagodes e outros gêneros de músicas produzidas pelos grupos negros e mestiços são 

ajuntados ao som do rap, seja na batida e também nas letras, com a participação de elementos 

da cultura negra nacional.    

As periferias e favelas das grandes cidades como São Paulo, transformaram-se em um 

recinto para a consolidação de uma identidade particular relacionada aos problemas sociais 

dos jovens marginalizados, o que espalhou a cultura do rap em todo o país. É o episódio do 

Movimento Hip Hop Organizado, ―MH2O‖, que de acordo com Matos (2007), foi instituído 

Milton Sales em 1989, produtor dos Racionais MC‘s, com finalidade de se dedicar as ações 

políticas, direcionadas para práticas educativas e culturais que procuram promover a 

cidadania à população negra e pobre do Brasil. 

 

Rap em Rondônia. 

 

Segundo Santos, Beccária e Noberto (2009) o rap em Rondônia surge quando a onda 

do break, por volta dos anos de 1983 e 1984, fez sucesso no Brasil. De acordo, com um dos 

pioneiros do movimento hip hop de Rondônia, Edjales Benício de Brito, o hip hop, em 

especialmente em Porto Velho, ganhou espaço através dos grupos ainda não politizados de 

dançarinos (breakers), impulsionados profundamente pelos filmes de sucesso Flash Dance e 

Break Dance I e II, na ocasião apresentados no cinema ―Lacerda‖. Ao fim da seção, os jovens 

abriam rodas de dança na galeria do cinema, chamando a atenção do público. Foi nesse 
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contexto que nasceram personagens fundamentais da história do movimento hip hop em 

Rondônia, como Leandro ―Dentinho‖, Robinho entre outros.   

De acordo com Santos, Beccária, Noberto (2009), para Edjales, o ano de 1989 foi o 

marco na edificação do movimento, trocas de experiências com os Estados do Acre e Distrito 

Federal foram efetivados. A organização deve-se muito ao B.boy (dançarino) Fred Gomes, do 

grupo Break Júnior. Edjales também assegura ainda que diversos grupos foram aparecendo, 

mas alguns logo se desmancharam devido à deficiência de recursos, o que não os evitou de 

deixar um trabalho de alicerce para as novas gerações do hip hop de Rondônia. O grupo 

Conexão Arte de Rua conduziu adiante as políticas públicas, desenvolvendo planos e 

preparando os artistas de rua. Fundado em 12 de outubro de 1992, o grupo liderado por 

Edjales, que na época instruía os jovens a arte do break (dançar) foi o ponto de referência para 

o Movimento Hip Hop Organizado de Rondônia (MH2O/RO).   

Em entrevista a Santos, Beccária, Noberto (2009), o participante e MC Nei Moura, 

integrante do movimento desde a fundação do grupo Conexão Arte de Rua, diz que com o 

trabalho fundado, o hip hop ascendeu e alcançou um número abundante de participantes. 

Dessa maneira, começaram a surgir diferenças de ideias, o que causou uma separação do 

grupo, formando vários outros. Com a expansão, foi necessário organizar e unificar o 

movimento. ―Edjales foi um dos que notou essa necessidade, e teve a ideia de criar o MH2O 

entre o final de 1997 a 1998‖.  Criando então o MH2O/RO filial do MH2O do Brasil, foi 

admissível trabalhar com todos os grupos criados na Capital. Entretanto, outra vez apareceram 

divergências de ideias, e a organização se espalhou no ano de 2003. Mas, para os partidários 

da cultura hip hop, era imprescindível adotar uma identidade, a partir daí nasceu à ideia de 

criar o movimento hip hop da floresta (MHF). Na atualidade o MH2O não existe, mas os 

grupos que eram associados ao movimento na época, como o Revolução Urbana, permanecem 

atuando de forma autônoma. (SANTOS, BECCÁRIA, NOBERTO, 2009). 

E meados do ano de 2003, surge em Porto Velho o Movimento Hip Hop da Floresta - 

MHF, dos desencontros de ideias dos grupos do MH2O, como meta básica de divulgar um 

novo estilo de hip hop fundamentado na cultura regional, empregando de linguagem cabocla e 

atributos amazônicos. Segundo Santos, Beccária e Noberto (2009) o coordenador do MHF, 

Edjales, o Movimento Hip Hop da Floresta representa culturalmente uma sociedade socialista 

e ecologicamente correta. Seus afiliados são basicamente os grupos: Comunidade Manoa, 
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Família Atitude Central, D' Cristo, GH2, ZL Breakers, Ação Popular, Cristo Crew, ST Break, 

e alguns participantes que não estão incluídos em nenhum grupo, mas cooperam em 

concepção e organização.  Entre suas ideias e linhas de ação, o movimento procura os direitos 

dos jovens, a luta aos problemas ambientais na região amazônica, o desenvolvimento 

sustentável, luta contra o preconceito racial e social e desenvolver políticas públicas de 

crianças, adolescentes e idosos de Porto Velho. Buscar por meio da musicalidade, debater as 

ideias da sociedade Rondoniense, inventando um estilo próprio, sem perder as origens do hip 

hop Nacional, afirmou o Rapper Rodrigo Lopes dos Santos em entrevista a Santos, Beccária, 

Noberto (2009).  

De acordo com Santos, Beccária e Noberto (2009), as mais importantes ações 

desenvolvidas pelo Movimento Hip Hop da Floresta estão: a Batalha de Break de 2X2 em 

2003, filiação ao Movimento Hip Hop Organizado Brasileiro (MHHOB), Seminário sobre 

Hip Hop e Desenvolvimento Sustentável em parceria com a Central de Movimentos 

Populares de Rondônia (CMP) e ainda a filiação ao Grupo de Trabalho da Amazônia (GTA). 

A partir de 2005 começaram a executar o Projeto Ponto de Cultura do MINC, mirando 

democratizar o acesso à cultura digital. Em 2006 estabeleceu uma sociedade com a Rede de 

Educação Cidadã (TALHER) para a formação contínua de arte-educadores, acerca do 

empoderamento13 popular, soberania popular participativa, controle social, influência nas 

políticas públicas e noções de economia popular solidária. Na atualidade o MHF foi 

dissolvido devido novamente ao conflito de ideias entre seus membros. 

 

O rap proletário responde pela periferia 

 

O rap brasileiro do grupo dos Racionais MC‟s aos MC‟s nordestinos, goianos, cariocas 

e de outros rincões do Brasil, como da região Amazônicas é um fenômeno que ultrapassa a 

música feita para e pela indústria fonográfica, para se transformar em uma forma ativa de 

engajamento social e de resistência. As composições da letras das músicas têm um ponto em 

comum a sua raiz: experiências históricas e sociais de uma comunidade musical 

marginalizada. 

No Brasil o início do rap se dar no final dos anos 80 e início da década de 90, com 

grupos paulistas, os ―Defensores do Movimento Negro‖, conhecidos como ―DMN‖, 

influenciaram todo uma geração de MC‟s, engajados na lutar contra o racismo e a violência 
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sofridas pelas populações negras das favelas, com letras fortes e conscientes, buscaram 

resgatar a autoestima e a valorização da identidade étnica dos jovens negros. Também o grupo 

Racionais MC‟s, considerado e reconhecidos por muitos como o grupo de rap mais 

importante e influente do Brasil, desenvolveram trabalhos notadamente direcionados as 

comunidades pobres e negras, dentre vários um projeto criado pela Secretaria Municipal de 

Educação de São Paulo, em que o grupo realizou conferências em escolas sobre drogas, 

racismo, violência policial entre outros temas. Também participariam nos anos consequentes 

de diversas convenções filantrópicos em benefício de HIV positivos, campanhas de agasalho e 

contra a fome, além de agirem em protestos como o aniversário da Abolição dos Escravos no 

Brasil. 

No aspecto da luta social, também destacamos o grupo também de São Paulo, ―Facção 

Central‖, com letras pesadíssimas, batendo de frente contra o ―sistema‖ numa guerra 

declarado em favor dos proletariados contra a burguesia, representada por eles pela elite 

branca, a rede globo, os políticos corruptos e policiais racistas. No ano de 1999, lançaram o 

disco ―Versos Sangrentos‖, com batidas fortes e letras de protesto, pertinentes aos temas 

fome, violência, corrupção, e a ineficácia do governo entre outros temas. Esse disco foi alvo 

de censura, tendo o disco sido vendido nas lojas com quinze músicas gravadas e um 

videoclipe da música "Isso aqui é uma Guerra", que foi incriminada e censurada por fazer 

apologia ao crime. O clipe ainda foi ao ar durante seis meses e chegando a passar na MTV, 

mas logo depois foi retirado pelo mesmo motivo. No entanto, os componentes alegaram que 

não era apologia ao crime no clipe, pois ao final um dos bandidos que assaltaram o banco foi 

executado, com a mensagem de que o crime não compensa, no entanto, a mensagem foi 

distorcida pela mídia.  

Em 2013, o líder do grupo, o MC Eduardo, saiu e começou carreira solo, porém 

continuou na mesma pegada de letras duras contra a burguesia, a luta contra o racismo, contra 

a polícia e contra a desigualdade social, dentre várias outras bandeiras erguidas por Eduardo, 

são batalhas de toda a população da periferia, de todos os trabalhadores e de todos os que são 

oprimidos pelo Estado Burguês e pelo sistema capitalista. 

Em cada parte da sociedade, seja na educação, na saúde ou nas industrias, todos são 

submetidos à lógica dos lucros dos grandes capitalistas, que lutam insaciáveis por lucrar cada 

vez mais, passam por cima de nossos direitos e decompõem esse sistema numa grande 
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―fábrica de cadáver‖. Os professores, enfermeiros, médicos e trabalhadores do chão de 

fábrica, cada um com o seu saber, aliados a toda a população, são os que podem abolir com 

essa lógica, tomar para si o controle do trabalho e da produção, destruir essa lógica e 

revolucionar o mundo. 

A tradição de luta do rap contra o sistema burguês branco, reconfigurou-se de acordo 

com o cenário e na Amazônia tomou contorno singular é o caso da MC Nanda, cantora de 

música regional, música portovelhense, poesia e cover. Conheceu o rap por volta dos dezoito 

anos, mas na sua adolescência já conhecia Sabotagem, Facção Central, Racionais MC‟s, curtia 

ouvindo no fone de ouvido, no computador ou na rádio, porém o rap de Porto Velho só 

conheceu no ano de 2013, o movimento rap nesse momento estava mais forte na cidade, foi a 

partir daí que começou a se relacionar com MC‟s entre eles, Ney Mura, Elvis Leno, king ST. 

Foi em uma batalha de rap que teve na casa de um MC no Bairro Areal, que ela se arriscou a 

rimar, no entanto, naquele momento o freestyle (rap de improviso) não era meu foco.  

Em entrevista no dia 18 de agosto de 2017, Fernanda Teixeira de Sousa, 24 anos, 

nascida em Porto Velho, mãe oriunda do Estado do Pará, pai também nascido em Porto 

Velho, sua avó veio gravida dele do nordeste, no entanto, quando é pergunta como ela se 

identifica, primeiro diz ser cabocla, ―me identifico cabocla, né, é uma coisa que eu não 

entendi muito, no meu autoconhecimento nessa pessoa cabocla [...] (MC Nanda, 23 anos)‖, e 

na sequência ao ser indagada qual seria sua ideologia ela afirma: ―[...] sou marxista (MC 

Nanda, 23 anos)‖. 

Começamos nossas ponderações referente ao problema da definição de identidade pra 

isso fazemos uso da fala de Bauman (2005, p. 96): ―As identidades são para usar e exibir, não 

para armazenar e manter‖. Essa declaração, do autor nos induz a pensar que, procurar 

conservar uma única identidade pela vida inteira ou por vários anos, é muito perigoso. Sobre 

ela afirmar ser cabocla, na nossa região, Amazônica, a cultura predominante é a cabocla, 

caracterizada pela fartura de símbolos, de complicadas relações com a natureza, tendo uma 

população que tem em sua composição cultural a dominância do índio e, como efeito da 

colonização, a presença superior dos caboclos que é o resultado da mestiçagem entre índios e 

brancos. Sobre essa cultura, Loureiro (1995), afirma: ―Uma cultura dinâmica, original e 

criativa, que revela, interpreta e cria sua realidade. Uma cultura que, através do imaginário, 

situa o homem numa grandeza proporcional e ultrapassadora da natureza que o circunda‖ (p. 
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30). Além do caboclo na região amazônica que caracteriza a linhagem da referente cultura há, 

também, a intensa participação dos nordestinos de diversas misturas raciais que vieram para a 

região, principalmente, no primeiro ciclo da borracha. Para ele essa cultura ―é também o 

produto de uma acumulação cultural que absorveu e se amalgamou com a cultura dos 

nordestinos [...]. Inúmeros tornaram-se culturalmente caboclos [...] independentemente da 

condição racial, que aí é diferente‖ (LOUREIRO, 1995, p. 27).  

Agora enquanto MC Nanda afirmar ser marxista, isso fica claro no seu discurso e na 

sua forma de se posicionar sem falar que ela é membra do Movimento Estudantil Popular 

Revolucionário (MEPR), movimento muito atuante na Universidade Federal de Rondônia que 

entre outras bandeiras de lutas defende Greve Geral na Educação para barrar o sucateamento, 

o fechamento e a privatização de universidades e escolas públicas, apoio aos camponeses na 

revolução agrária. O MEPR se guia por dois princípios, "servir o povo de todo coração" e "ser 

tropa de choque da revolução", em uma luta por cumprir três tarefas principais: Agitar e 

propagandear a revolução; Organizar a luta das massas e Combater o oportunismo. E dentro 

desse perfil de mulher, cabocla e marxista que MC Nanda se revela: 

Me manifesto como MC Nanda, aí eu me apresentei por acaso cheguei na batalha 

querendo divulgar o Liberdade Já, que é um evento com apresentação de rap, aí 

virou uma batalha de rap porque eu tive a necessidade de chegar e rimar para os 

caras para convidar a me apoiar num evento de rap que promovi desde então sempre 

que estou lá eu sou intimada e eu não dispenso é claro essa oportunidade que eu 

tenho que falar através da rima, que existe uma realidade que eu preciso mostrar que 

é essa da revolução, da revolução proletária. (MC NANDA, 23 anos). 

 

O ―Liberdade Já‖ era o nome de uma chapa que concorreu ao grêmio estudantil do 

IFRO, Instituto Federal de Rondônia, uma companheira do movimento estudantil popular 

revolucionário, MEPR, que representava essa chapa do ―Liberdade Já‖ precisava fazer um 

evento em monção a um companheiro que estava preso, companheiro do Rio de Janeiro. 

Estavam circulando notícias em vários meios de comunicação com mentiras sobre o caso 

dele, a imprensa popular e principalmente os movimentos sociais estavam pedindo liberdade 

já pra Igor Mendes e todos os presos políticos da cidade e do campo, foi então que surgiu a 

ideia de realizar o ―Liberdade Já‖, e por MC Nanda conhece alguns MC‟s da cidade convida-

los para compor as apresentações.  

Foi no ano de 2014 que MC Nanda realizou o primeiro evento ―Liberdade Já‖ em 

Porto Velho na praça Aluízio Ferreira, foram convidados e compareceram os MC‟s JFL do 

Existência Verbal, Fabinho F2 entre outros MC‟s que fizeram a diferença no evento, foi 



 

235 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

registrado um vídeo no Youtube, o público basicamente foram compostos por estudantes das 

escolas das proximidades e as ―galeras‖ das bikes e skates, e esse foi o primeiro evento de rap 

promovido por ela em monção aos presos políticos na época Igor Mendes que estava preso.  

Depois do primeiro evento ―Liberdade Já‖, MC Nanda organizou mais outras edições 

contando sempre com os MC‟s, no de 2017 estabeleceu parceria com os MC‟s da Batalha do 

Jambera. O Batalha do Jambera, é uma batalha de freestyle (rap de improviso) que acontece 

em frente do Mercado Cultural todos os domingos deste o primeiro domingo de janeiro de 

2017, são MC‟s de vários cantos da cidade e a MC Nanda é a única garota que participa, 

segundo ela não teve dificuldade de participar dessa prática cultural dominada pelos homens, 

pois os MC‟s são respeitosos, (MC Nanda, 24 anos) ―os caras, eles idolatram muito a mãe, 

assim, o rap ele vai sempre preso sabe, ele precisa ser libertado, então o cara vai preso vai a 

mãe, vai a mulher [...] penso que no rap tem um agradecimento a mulher‖, é dessa forma que 

ela percebe a aceitação da mulher dentro do rap e quando percebe o machismo é fora desse 

espaço, é luta contra isso. 

 

Considerações Finais. 

 

Dessa forma, através do exemplo da MC Nanda mostramos que o rap é uma prática 

cultural de resistência, é uma música discriminada e marginalizada assim como todos as 

outras práticas culturais de origem africana, como no passado foi a capoeira, as religiões dos 

orixás e o carnaval. Porém o rap não se rendeu e manteve a sua essencial, a luta contra o 

sistema, contra a burguesia branca, a denúncia do genocídio praticados pelas forças policiais 

contra as populações escuras. MC Nanda enquanto militante do MEPR viu no rap e 

principalmente naqueles jovens que em sua maioria pertence as classes mais baixas da 

sociedade portovelhense, filhos de proletários, a oportunidade de propagar a ideologia 

marxista e as bandeiras de lutas de seu movimento, através de suas rimas e de sua postura 

perante a realidade que se apresenta transforma o rap em tática revolucionário do 

proletariado. 
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RESUMO 

O presente artigo trata-se dos resultados das investigações do Projeto de pesquisa: ―As Políticas Educacionais de 

reestruturação e oferta do Ensino Médio e suas articulações com e iniciativa privada: Análise do Projeto de 

Ensino Médio Com Mediação Tecnológica-EMMTEC no Estado de Rondônia‖. O método da investigação é o 

materialismo histórico-dialético, com a utilização de dois instrumentos: pesquisa documental e bibliográfica. As 

políticas educacionais do Ensino Médio nos últimos anos têm como metas a descentralização, a privatização e a 

priorização de padrões tecnológicos para a formação de mão de obra barata para o mercado de trabalho, como 

orientam os órgãos multilaterais do imperialismo, como o Banco Mundial e a CEPAL. Desde a década de 1990 

se expande o processo de privatização do ensino médio, com as sucessivas políticas educacionais de 

profissionalização. O Ensino Médio com Mediação Tecnológica- EMMTEC no Estado de Rondônia não observa 

a legislação educacional ao oferecer nas escolas da cidade e do campo, inclusive nas comunidades indígenas, o 

ensino médio por meio de mediação tecnológica, de forma precária, com conteúdos padronizados e homogêneos. 

O EMMTEC é um programa que traz uma forte presença dos padrões tecnicistas e evidentes indícios de que 

contribuirá para elevar ainda mais os índices de fechamento de escolas e salas de aula de ensino médio 

presencial na cidade e no campo rondoniense.  

 

Palavras-chave: Ensino Médio. Mediação tecnológica. Privatização.  

 

ABSTRACT 

The present article deals with the research results of the research project: "The Educational Policies of 

Restructuring and Supply of High School and its articulations with and private initiative: Analysis of the Project 

of High School with Technological Mediation-EMMTEC in the State of Rondônia" . The research method is 

historical-dialectical materialism, with the use of two instruments: documentary and bibliographic research. The 

educational policies of secondary education in recent years have as their goals the decentralization, privatization 

and prioritization of technological standards for the formation of cheap labor for the labor market, as the 

multilateral bodies of imperialism, such as the World Bank and to ECLAC. Since the 1990s, the process of 

privatization of secondary education has expanded, with successive educational policies of professionalization. 

The High School with Technological Mediation - EMMTEC in the State of Rondônia does not observe the 

educational legislation by offering in the city and rural schools, including in indigenous communities, the 

secondary education through technological mediation, in a precarious way, with standardized and homogeneous 

content. EMMTEC is a program that brings a strong presence of technicist standards and evident indications that 

it will contribute to raise still more the indexes of closing of schools and classrooms of preschool teaching in the 

city and in the rondoniense field. 

 

Keywords: High School. Technological mediation. Privatization. 
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Introdução 

O presente artigo tem por finalidade apresentar os resultados da pesquisa: As Políticas 

de privatização e precarização do Ensino Médio em Rondônia: Uma Análise do Ensino Médio 

por Mediação Tecnológica – EMMTEC. 

As políticas educacionais formuladas para o Ensino Médio no Brasil são 

hegemonicamente formuladas, dirigidas e financiadas pelo imperialismo, por meio de suas 

principais agências, com destaque para o Banco Mundial e a CEPAL. (FERRETI, 2003). Essa 

premissa remete-nos ao problema fundamental da pesquisa que versa sobre os processos de 

privatização e precarização do ensino médio a partir da implantação de várias políticas 

educacionais para esse nível de ensino nos últimos anos. Dentre elas se destacam o projeto de 

Ensino Médio com Mediação Tecnológica- EMMTEC no Estado de Rondônia.  Políticas de 

ensino por mediação projetam a tendência geral dos processos de ampliação da educação à 

distância para o Ensino Médio com fortes indícios de avanço do processo de privatização da 

Educação Básica. Diante dessa problemática as questões que direcionaram nossa pesquisa 

foram: Quais as políticas de reestruturação e oferta do Ensino Médio no Brasil e suas 

articulações com a iniciativa privada? Como vem sendo oferecido o ensino médio por 

mediação tecnológica no Estado de Rondônia e quais suas principais contradições?   

Para responder a essas questões os objetivos da pesquisa foram os seguintes: 

Identificar e analisar as principais políticas educacionais de reestruturação e oferta do Ensino 

Médio no Brasil e suas articulações com a iniciativa privada, suas origens, seus objetivos, o 

contexto em que foram implantadas na educação do campo e da cidade e seus principais 

agentes em nível local, regional, nacional e internacional; Compreender como se 

operacionaliza o EMMTEC em Rondônia em termos de Infraestrutura escolar e a forma de 

oferta, organização do trabalho educativo, vinculação do currículo à matriz do trabalho 

produtivo no campo e na cidade e a formação de professores. 

O presente artigo apresentará a análise bibliográfica e documental acerca das políticas 

educacionais para o ensino médio, o crescente processo de privatização desse nível de ensino 

que se projeta no fechamento de salas de aula presencial e no oferecimento de educação a 

distância como está ocorrendo em Rondônia com a Implantação do Programa Ensino Médio 
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com Mediação Tecnológica implantado em 2016. Esse programa tem como base legal a LDB 

n.9.394/96, as Resoluções n. 04/2010-CNE/CEB, n.2/2012-CNE/CEB, n.095/2003-CEE/RO e 

n.1.166-CEE/RO, estabelecido por meio da Portaria N. 680/2016-GAB/SEDUC, de 

08/03/2016 nas escolas da rede pública estadual de ensino. 

Buscaremos neste trabalho uma abordagem metodológica que possibilite integrar a 

parte (fenômeno estudado) e o todo (teoria). Por isso optamos pelo método do materialismo 

histórico dialético. O método dialético possibilita o desvelamento das contradições essenciais 

do fenômeno, se fixa na essência, no mundo real, no conceito, na consciência real, na teoria e 

ciência (KOSIK, 1976, p.16).  A aplicação deste método nos ajudou a fazer uma relação da 

macro política que incide sobre a realidade de um país dominado pelo imperialismo e suas 

políticas educacionais. 

A análise dos dados tem como eixo central a aplicação do método dialético, mediante 

o qual buscamos interpretar a realidade objetiva e subjetiva em termos de categorias básicas: 

totalidade, contradição e ideologia e, ainda, duas categorias históricas que nos ajudarão a 

compreender as relações de dominação existentes na esfera socioeconômica, política e 

cultural e que incide sobre as políticas educacionais a serem analisadas neste trabalho. Essas 

categorias políticas são imperialismo e capitalismo burocrático.  

Lênin (1979) compreende o imperialismo como a etapa superior do capitalismo, ou 

seja, que o desenvolvimento do capitalismo ocorre com o domínio dos monopólios e do 

capital financeiro, adquirindo grande importância a exportação de capital, a divisão 

internacional do trabalho e, sobretudo, a partilha dos territórios entre as grandes potências 

capitalistas, tornando-os dominados e dependentes. Compreendemos a atualidade da teoria de 

Lênin e buscamos nela a base fundamental para compreendermos a ação do imperialismo 

hoje no Brasil e nos demais países coloniais e semicoloniais. 

O imperialismo adquire hoje características bem particulares, dado seu 

desenvolvimento, mas a análise leninista é a única capaz de explicá-las na atualidade, já que 

os monopólios, as exportações de capitais e o capital financeiro - essência dessa fase superior 

do capitalismo - continuam a todo vapor, garantindo sua existência nas investidas contra os 

países dominados, especialmente na América Latina, e fortalecendo os interesses de seus 

grandes blocos econômicos. Esses interesses se manifestam por meio da ação de seus 

organismos multilaterais, da desregulamentação do Estado, dos projetos de privatização, etc., 
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para garantir os ajustes estruturais necessários à sobrevivência do imperialismo (SOUZA, 

2014, p. 50). O imperialismo determina um tipo de capitalismo nos países dominados, 

chamado por Mao Tsetung de capitalismo burocrático. Para ele é o imperialismo o 

responsável pelas relações capitalistas atrasadas. (MAO TSETUNG, 2008, p. 2 apud, 

SOUZA, 2014, p.55).  

O capitalismo burocrático, segundo Guszmán possui uma linha latifundiária no 

campo, uma burocrática na indústria e uma terceira, também burocrática, no ideológico. ―A 

linha burocrática no ideológico consiste no processo para moldar a todo o povo, mediante 

meios massivos de difusão, especialmente, na concepção e ideias políticas, particularmente, 

que servem ao capitalismo burocrático. A lei geral de educação é a expressão concentrada 

desta linha [...]‖. (GUZMÁN, 1974, p. 2). 

Desta forma, nossa análise buscará compreender os aspectos gerais e singulares do 

fenômeno que se reproduz no cenário de crise aguda do capitalismo em que a educação 

escolar está plenamente articulada aos interesses mercadológicos.  

As principais políticas educacionais de reestruturação e oferta do Ensino Médio no 

Brasil 

No Brasil a educação das classes trabalhadoras foi sempre destinada a formação 

profissional, durante a colônia não se teve uma educação formal voltada para formação 

profissional, aprendia-se fazendo. A formação profissional se dava por meio da experiência 

prática ou através de escolas pertencentes a ordens religiosas, instituições filantrópicas ou 

sociedades de ajuda mútua. 

A partir de 1909 com a criação das escolas de artes e ofícios inicia-se a formação 

profissional sob a responsabilidade do Estado. As escolas de artes e ofícios eram voltadas para 

educação das classes populares e não dava a possibilidade aos filhos do povo de ter acesso à 

educação superior, pois essa era privilégio das classes dominantes. 

Desde o início, ainda na colônia, a educação brasileira tem um caráter dualista, uma 

escola para os filhos do povo e outra para os filhos das classes dominantes. Uma para 

executores e outra para pensadores, reafirmando assim a divisão do trabalho entre manual e 

intelectual, sendo intelectual visto como superior, deixando evidente também na educação o 

caráter de classe vigente na sociedade brasileira e demais sociedades de classe.  
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A partir de 1930, com o processo de industrialização surge a necessidade de um novo 

ensino médio voltando-se agora para formação de mão de obra capacitada para desenvolver o 

trabalho nas fábricas. Em lugar das escolas de artes e ofícios surgem as escolas técnicas que, 

como as escolas anteriores, não possibilitam às classes populares o acesso à educação 

superior. 

O desenvolvimentismo que era a política aplicada pelos governos populistas e 

militares não era mais satisfatório e os organismos multilaterais mudam as políticas dos países 

dominados generalizando o ensino profissional, começam nesse momento as orientações do 

Banco Mundial para que o Brasil comece os investimentos no ensino técnico, apesar da 

prioridade ser o ensino fundamental. 

Já no Governo Militar a política adotada aumenta o desemprego e a inflação e a 

educação é colocada como suposta possibilidade de ascensão das classes populares. ―Em meio 

a esse contexto o regime militar investe em uma educação de cunho liberal, fundada na Teoria 

do Capital Humano (TCH)‖ (GIORGI E ALMEIDA, p. 267), submetendo a educação 

diretamente a produção. Conforme explica Frigotto, 2005, p.126):  

O conceito de capital humano vai mascarar, do ponto de vista das relações 

internacionais, a questão do imperialismo, passando à idéia de que o 

subdesenvolvimento nada tem a ver com as relações de poder, mas se trata 

fundamentalmente de um problema de diferença ou modernização de alguns fatores, 

onde os recursos humanos qualificados - capital humano - se constitui no elemento 

fundamental (FRIGOTTO, 2005, p. 126).  

A educação passa ter como base o pressuposto da eficiência e da produtividade que 

seria alcançado pela neutralidade científica de modo racional. ―O que se pretende, pois, é a 

objetivação no trabalho pedagógico, como já ocorreu no trabalho nas fábricas‖. (GIORGI E 

ALMEIDA, p. 26). O objetivo da educação passa a ser, além da formação de mão de obra 

uma doutrinação ideológica para evitar a organização do proletariado em processos 

revolucionários. Foi nesse período que intensifica o controle da educação brasileira pelos 

órgãos multilaterais do imperialismo, especialmente o Banco Mundial. 

O Banco Mundial é um dos órgãos do imperialismo que controla a esfera social, 

especialmente educação nos ―países em desenvolvimento‖ (semicoloniais) definindo, 

conforme Fonseca (2004, p. 196), que ―a educação deveria ser integrada ao trabalho, com a 

finalidade de desenvolver as competências necessárias às necessidades do desenvolvimento‖. 
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Além do Banco Mundial, outro órgão multilateral do imperialismo é a Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) que vem interferindo especialmente 

no ensino médio. Sob o conceito de Protagonismo Juvenil a CEPAL propõe uma formação 

baseada da ―participação‖ e na ―solidariedade‖, com foco na ação individual. Esse ideário 

adentrou nosso país em 2003 com a formulação das Políticas para a Juventude.  

Em documento chamado de O novo cenário laboral latino-americano: regulação, 

proteção e políticas ativas nos mercados de trabalho, a Comisión Económica para América 

Latina y Caribe (CEPAL, 2009) recomenda aos países semicoloniais da América Latina e 

Caribe uma formação para o trabalhador de forma a adapta-los às mudanças no processo 

produtivo com a formação técnico-profissionalizante por meio de instituições privadas, 

financiadas com recursos públicos. (SILVA JÚNIOR; LUCENA; FERREIRA, 2011). 

A partir da década de 1990, várias mudanças ocorreram no ensino médio. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação aprovada em 1996, Lei Nº. 9.394/96, o ensino secundário 

passa a denominar-se ensino médio, não sendo obrigatório e destinado aos concluintes do 

ensino fundamental entre 15 e 17 anos. 

Em julho de 2004 por meio do Decreto Nº 5.154/2004, o ensino médio é rearticulado 

com o ensino técnico. O que veio junto com esse decreto não foi apenas a rearticulação entre 

o ensino médio e o técnico e a ampliação da rede federal, mas também a precarização da 

ampliação da rede, o aligeiramento da formação no intuito de garantir que as necessidades do 

mercado de trabalho. Em algumas instituições é possível se concluir o curso em um ano ou 

menos, além do baixo custo que facilita a entrada do setor privado. 

A partir de 2005 foram criados vários programas de qualificação e educação 

profissional no âmbito das políticas para a juventude, sob o ideário do Protagonismo Juvenil 

da CEPAL.  Entre eles destacam-se: Pro-Jovem, Agente Jovem, Saberes da Terra, Consórcio 

Social da Juventude, Escola de Fábrica, Primeiro Emprego, Soldado Cidadão, Proeja e 

Pronatec.  

A preocupação com o acesso se materializou em novas políticas. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional dispõe sobre a ―progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade ao ensino médio‖, mas essa obrigatoriedade foi instituída apenas em 2009 pela 

Emenda Constitucional n° 59/2009, que amplia a obrigatoriedade escolar para a faixa dos 4 

aos 17 anos de idade e estabelece o ano de 2016 como o prazo para sua implementação 
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progressiva (BRASIL, 1996). Também o Plano Nacional de Educação 2014-2024 propõe 

como meta ―universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa 

líquida de matrículas no ensino médio para oitenta e cinco por cento‖ (BRASIL, 2014). 

Conforme os dados do IBGE, em 2015 havia 1,3 milhão de jovens entre 15 e 17 fora da 

escola e que não concluíram o ensino médio.  

Essa realidade de exclusão dos jovens à educação básica trás graves prejuízos ao 

processo produtivo do país, tanto no que concerne aos padrões de consumo, quanto pela sua 

participação no mundo do trabalho.  

Em 2009 e 2010 é feita uma reelaboração da concepção do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), criado em 1998. O mesmo passa a ter por objetivo forçar a organização 

curricular do ensino médio, é adotado como vestibular unificado para as universidades 

federais, certifica jovens e adultos e passa a ser aceito como meio de verificação do 

desempenho acadêmico dos ingressantes no ensino superior. 

Em abril de 2011 através da Lei nº 12.513 é criado o PRONATEC - Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego do Governo que prevê bolsas para cursos 

técnicos em escolas privadas e financiamento estudantil. Esse programa para o ensino médio e 

técnico é como o PROUNI para a educação superior, pois oferece vagas em instituições 

públicas e privadas como o Sistema S.  

É a evidência da privatização do Ensino Médio, justificada na profissionalização e na 

empregabilidade dos jovens das classes populares. (SILVA JÚNIOR; LUCENA; FERREIRA, 

2011). Para Oliveira, (2015, p. 264), busca-se ―a mínima formação necessária para esses 

trabalhadores inserirem-se no mercado de trabalho, de forma a suprir as necessidades do 

capital para a realização de tarefas de pouca complexidade, mas fundamentais ao processo 

geral de produção capitalista e de acumulação do capital‖. Se democratiza o acesso, mas não 

se democratiza o conhecimento, conforme explica Kuenzer (2017, p. 167)  

Ao invés da explícita negação das oportunidades de acesso à educação continuada e 

de qualidade, há uma aparente disponibilização das oportunidades educacionais, por 

meio de múltiplas modalidades e diferentes naturezas, que se caracterizam por seu 

caráter desigual e, na maioria das vezes, meramente certificatório, que não 

asseguram domínio de conhecimentos necessários ao desenvolvimento de 

competências cognitivas complexas vinculadas à autonomia intelectual, ética e 

estética. 
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O PRONATEC destina às classes populares os cursos técnicos, mais aligeirados e 

superficiais não permitindo que as classes trabalhadoras possam ter acesso ao conhecimento 

científico e cultural historicamente sistematizado pela humanidade. Percebe-se claramente no 

PRONATEC a parceria entre o setor público e privado e são cada vez maiores os repasses de 

recursos públicos para o setor privado, principalmente ao Sistema S. O PRONATEC oferece 

isenção fiscal para escolas técnicas particulares que disponibilizem bolsas de estudo para o 

ensino médio público e crédito subsidiado para empresas que decidam bancar o estudo técnico 

de seus funcionários, a taxa definida é de 3,4% ao ano, mesmo do Financiamento Estudantil 

(Fies) do ensino superior. 

Dentre as formas de precarização e privatização do ensino médio estão fechamento de 

salas de aula do Ensino Médio, substituindo as aulas presenciais por educação à distância, 

como é o caso do Programa de Ensino Médio com Mediação Tecnológica - EMMTEC em 

Rondônia. 

 

A implantação do EMMTEC em Rondônia 

O Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica implantado em Rondônia tem 

como base legal a LDB n.9.394/96, as Resoluções n. 04/2010-CNE/CEB, n.2/2012-

CNE/CEB, Nº.095/2003-CEE/RO e n.1.166-CEE/RO. Foi estabelecido por meio da Portaria 

Nº 680/2016-GAB/SEDUC, de 08/03/2016 nas escolas da rede pública estadual de ensino. O 

Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica está sendo desenvolvido pela Secretaria 

de Estado da Educação (SEDUC), em conjunto com o IFRO.  

O Objetivo geral do Projeto é ―Implantar o Ensino Médio regular concomitante ao 

ensino profissional com Mediação Tecnológica nos municípios e respectivas zonas rurais, 

conforme orienta o princípio constitucional quanto a obrigatoriedade gradativa da 

universalização do Ensino Médio até 2016 (SEDUC/RO, 2016). Os objetivos específicos são 

os seguintes: Estabelecer as diretrizes para o Ensino Médio Presencial com Mediação 

Tecnológica nos municípios e respectivas zonas rurais, ofertando o Ensino Médio progressiva 

e cumulativamente, em três anos, a estudantes das localidades de difícil acesso, com demanda 

reprimida e déficit de profissionais qualificados; Favorecer o acesso, permanência e êxito do 

aluno no Ensino Médio, com a presença de professores e uso da tecnologia, remetendo 

diretamente às atividades relacionadas à aplicação dos conhecimentos e habilidades 
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constituídas ao longo da educação básica, coerente com a diversidade cultural dos alunos 

SEDUC/RO, 2016). 

O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa em 28 de junho de 2016, embora 

já esteja funcionando irregularmente e com muitas ilegalidades desde abril de 2016. O 

Conselho estadual de educação se amparou no Art. 23 da LDBN 9.394/96, o qual afirma que 

―[...] a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, 

alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na 

competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o 

interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar‖. 

Ocorre que não se observou o Art. 80. da LDBN 9.394/96, o qual afirma que a oferta 

de educação à distância no ensino médio e fundamental deverá se estabelecer 

EXCLUSIVAMENTE para: I - a complementação de aprendizagem; ou; II - em situações 

emergenciais. Nenhuma das duas situações são observadas na implantação do programa.  

As principais justificativas da SEDUC para implantação do projeto é não haver 

professores em número suficiente para atender a demanda do ensino médio em todo o Estado 

e que o EMMTEC seria implantado em lugares de difícil acesso onde não há escola.  

[...] acentuada é a diversidade regional no Estado, constituído de inúmeras 

localidades de difícil acesso, com estradas sem pavimentação, problemas de 

atoleiros na época das chuvas, áreas alagadas, grande extensão de terras destinadas a 

Reservas e Unidades de Conservação. Esses obstáculos mencionados, somados a 

outros, dificultam e em alguns casos impossibilitam a oferta educacional do Ensino 

Médio do Campo, sobretudo considerando a falta de professores habilitados para 

atender o crescimento da demanda nesses segmentos populacionais, este último, 

compromete também o atendimento na área urbana, principalmente nos municípios 

do interior do Estado (SEDUC/RO, 2016). 

A partir de estúdios instalados no campus Norte do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), em Porto Velho, começaram a ser transmitidas 

aulas ao vivo para os 2.200 alunos do 1º ano do Ensino Médio de 58 escolas urbanas e 72 

escolas do campo com a supervisão das 18 Coordenadorias Regionais de Educação existentes 

em Rondônia a partir de 2017. 
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Como demonstra o gráfico acima, o que de fato está acontecendo é a implantação do 

projeto em lugares de fácil acesso, como nas escolas urbanas e nas escolas do campo 

próximas da cidade. Para implantar o projeto, o Governo vem fechando paulatinamente as 

salas de aula de ensino médio presencial nas escolas estaduais em todo o Estado. Na verdade, 

a implantação do EMMTEC representa o fim do ensino médio presencial público em 

Rondônia em pouco tempo. 

O processo de destruição do ensino público em Rondônia é evidente e pode ser 

considerada situação mais grave do país. O Estado lidera o fechamento de escolas nos últimos 

anos, especialmente as escolas do campo. Entre 2003 e 2013 foram fechadas em Rondônia 

49% das escolas existentes, quase metade delas. Vejamos o quadro abaixo. 
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De 2003 a 2012 foram fechadas em Rondônia 1.150 escolas no campo. Os Em 

Rondônia quase todos os municípios criaram escolas polos e fecharam centenas de escolas 

multisseriadas (SOUZA, 2014). A grande preocupação é que a educação a distância oferecida 

pelo EMMTEC resulte no fechamento das poucas escolas polos existentes no Estado, já que 

há uma projeção para que seja implantado o ensino por mediação tecnológica para o segundo 

segmento do ensino fundamental.  

Outro argumento encontrado na justificativa para implantação d projeto é a redução 

dos custos da educação. O programa funcionará com poucos professores, o que não exigirá 

que o estado contrate professores ou mesmo demita os que sobrarem após a implantação do 

EMMTEC em todo o Estado.  Há que se ressaltar que a falta de professores em Rondônia só 

pode ser afirmada após concurso público que há anos o Estado não oferece para suprir as 

escolas.  

Quanto a metodologia, as aulas do EMMTEC acontecem por videoconferência, sendo 

possível também acesso à Internet em Banda Larga. As aulas são transmitidas por televisão, 

um professor ministra essas aulas e outro professor em sala orienta os estudantes para que 
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possam em tempo real por meio de um chat ―conversar‖ com o professor que está ministrando 

a aula. 

[...] A metodologia prevê aulas ao vivo, transmitidas pela televisão, proferidas por 

um professor ministrante, do estúdio do IFRO em Porto Velho, as quais o aluno 

assiste na sala da escola de sua comunidade. Sob a orientação de um professor que 

estará presente em sala, chamado professor presencial, o aluno interage com o 

professor ministrante, através de um chat, em tempo real, garantindo a completa 

comunicação entre os participantes do processo de ensino e aprendizagem 

(SEDUC/RO, 2016). 

A interação entre professor ministrante da aula e o aluno, como prevê o projeto, é 

questionável. Como isso será possível quando as aulas vêm gravadas em um pendrive, ou 

ainda como serão sanadas por um chat, ao mesmo tempo, as dúvidas de centenas de alunos? 

Isso ocorre porque na maioria das escolas não tem internet ou a tem com péssima qualidade, 

não possuem computadores, ou esses, são modelos ultrapassados e sem condições de uso.  

 

Dentre as questões que mais evidenciam a precarização são: As aulas são modulares; 

são descontextualizadas da realidade sociocultural dos sujeitos, especialmente camponeses e 

indígenas; Os movimentos sociais do campo, o Movimento indígena e as comunidades 

urbanas onde foi implantado o projeto EMMTEC estão oferecendo resistência e denunciando 

a precariedade da oferta desse tipo de ensino devido aos conteúdos padronizados e 
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homogêneos que não servem aos trabalhadores, especialmente aos camponeses, quilombolas e 

indígenas que têm assegurado na legislação o direito a uma educação específica e 

diferenciada. O artigo231 da Constituição Federal assegura aos povos indígenas o direito a 

autodeterminação e o respeito a sua cultura e modo de vida. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional dispõe sobre esse direito: O Art.26 diz: ―Os currículos do ensino 

fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada e cada 

sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigidas pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela‖. O 

Artigo 78 determina que caberá ao Sistema de Ensino da União, com a colaboração das 

agências federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolver programas 

integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos 

povos indígenas, com os objetivos de: "1º) proporcionar aos índios, suas comunidades e 

povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas e 

a valorização de suas línguas e ciências; 2º) garantir aos índios, suas comunidades e povos, o 

acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais 

sociedades indígenas e não-índias".  

O artigo 79 estabelece que as responsabilidades originárias da União devem estar 

compartilhadas com os demais sistemas de ensino, determinando procedimentos para o 

provimento da Educação Escolar Indígena e salientando que os programas serão planejados 

com audiência das comunidades indígenas.  Ainda nesse Artigo, está definido que os 

programas terão como objetivos: 

Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade 

indígena; Manter programas de formação de pessoal especializado, destinado à 

educação escolar nas comunidades indígenas; desenvolver currículos e programas 

específicos, neles incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas 

comunidades; Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e 

diferenciado. 

Aos povos indígenas está assegurada uma educação específica, diferenciada, bilíngue 

e intercultural. Mas toda essa legislação é letra morta diante do EMMTEC implantado na 

maioria das nas comunidades indígenas. É impossível construir essa educação com os 

conteúdos curriculares oferecidos pelo EMMTEC.  

Da mesma forma, está assegurado aos povos do campo:  
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Art. 28: Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases 

do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 2006a). 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs - para o Ensino Fundamental, que também 

evidenciam os direitos da educação do campo:  

Se existem diferenças socioculturais marcantes, que determinam diferentes 

necessidades de aprendizagem, existe também aquilo que é comum a todos, que um 

aluno de qualquer lugar do Brasil, do interior ou do litoral, de uma grande cidade ou 

da zona rural, deve ter o direito de aprender e esse direito deve ser garantido pelo 

Estado (BRASIL, 1997, p. 35). 

A grande abrangência dos temas não significa que devam ser tratados igualmente; ao 

contrário, exigem adaptações para que possam corresponder às reais necessidades de 

cada região ou mesmo de cada escola. As características das questões ambientais, 

por exemplo, ganham especificidades diferentes nos campos de seringa da 

Amazônia e na periferia de uma grande cidade (BRASIL, 1997, p. 42). 

As Diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo (Parecer nº. 

36/2001 e Resolução nº. 1/2002 do Conselho Nacional de Educação) também assegura uma 

educação voltada aos interesses dos camponeses, inclusive a garantia de formação de 

professores para nela atuar.  

Art. 12° e 13° Os sistemas de ensino, observarão no processo de formação de professores para 

o exercício da docência nas escolas do campo, estudos a respeito da diversidade e 

protagonismo com propostas pedagógicas de valorização da diversidade cultural e 

transformação do campo (BRASIL, 2002). 

Além de uma educação que não respeita a diversidade dos povos que vivem e 

trabalham no campo, verificamos no projeto pedagógico que o material de estudos teóricos 

são slides e não há presença de livros; o chat não atende a todos os alunos e em muitas escolas 

não funciona; falta de acesso a internet; falta infraestrutura para implantação em áreas de 

difícil acesso; as aulas só foram transmitidas em tempo real a partir de 04/04/2016, 

anteriormente as mesmas eram repassadas via pendrive. (Em algumas escolas, como no baixo 

madeira, diante da falta de estrutura as aulas ainda estão sendo repassadas via pendrive);  

As bases do Ensino profissionalizante do ensino técnico é o empreendedorismo. A 

educação profissional na atualidade busca o desenvolvimento de competências laborais e a 
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formação de sujeitos empreendedores, reforçam a ideologia da meritocracia, e transferem ao 

indivíduo o problema do desemprego, retirando do Estado a responsabilidade frente aos 

processos de crise do modo de produção capitalista Banco Mundial e se estruturam com base 

na teoria do capital humano, da gestão da qualidade total que estão umbilicalmente ligadas às 

teorias neopragmáticas e ao neotecnicismo (SAVIANI, 2007).  

Conforme Saviani, (2007, p.436) ―advoga-se a valorização dos mecanismos de 

mercado, o apelo à iniciativa privada e às organizações não governamentais, a redução do 

tamanho do Estado e das iniciativas do setor público‖. Assim, como foi redefinido o papel do 

Estado, se definiu também o papel da escola, por meio da flexibilização fundada no toyotismo 

e não mais na uniformização do velho taylorismo-fordismo. É o neotecnicismo, como explica 

Saviani: ―Estamos, pois, diante de um neotecnicismo: o controle decisivo desloca-se do 

processo para os resultados. É pela avaliação dos resultados que se buscará garantir a 

eficiência e produtividade.‖ (SAVIANI, 2007, p. 437).  

A análise do projeto e da legislação apontam a necessidade de continuidade da 

pesquisa a fim de confrontar o que se propaga por meio do projeto e o que de fato ocorre no 

processo de implantação, inclusive em relação ao processo pedagógico, o que buscaremos 

desenvolver com a renovação desse plano de trabalho.  

Considerações finais  

A educação brasileira desde a colônia sempre foi dualista, ou seja, uma educação para 

a classe dominante, propiciando a ela o conhecimento cientifico e cultural sistematicamente 

organizado pela humanidade durante todo seu processo histórico, e outra para os 

trabalhadores que sempre teve por princípio a formação profissional para o mercado negando-

lhes uma formação integral e verdadeiramente humanizada. 

As políticas educacionais do Ensino Médio nos últimos anos têm como metas a 

descentralização, a privatização e a priorização de padrões tecnológicos para a formação de 

mão de obra barata para o mercado de trabalho, como orientam os órgãos multilaterais do 

imperialismo, como o Banco Mundial e a CEPAL. O Ensino Médio com Mediação 

Tecnológica - EMMTEC no Estado de Rondônia caminha na direção desses postulados ao 

ofertar uma educação por mediação tecnológica de forma precária, com conteúdo 

padronizados e homogêneos, que não permita aos trabalhadores se apropriarem dos 
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conhecimentos científicos, ao mesmo tempo em que fortaleçam suas identidades culturais e 

seus interesses sociais e econômicos, como é o caso de populações do campo e das 

populações tradicionais. 

O EMMTEC é um programa que traz uma forte presença dos padrões tecnicistas e 

evidentes indícios de que contribuirá para elevar ainda mais os índices de fechamento de 

escolas e salas de aula de ensino médio presencial na cidade e no campo. A precarização do 

ensino médio, o joga nas mãos da iniciativa privada, que estão abertas para recebê-lo, desde a 

década de 1990 com as sucessivas políticas educacionais privatistas orientadas pelo 

imperialismo.  
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RESUMO 

O presente artigo trata-se de pesquisa sobre o processo de privatização e precarização do Ensino Médio em 

Rondônia a partir do Programa Ensino Médio com Mediação Tecnológica – EMMTEC nas escolas da rede 

pública estadual do campo e na cidade em Rondônia. O método da investigação é o materialismo histórico-

dialético, com a utilização de pesquisa documental e bibliográfica como instrumentos básicos. Historicamente a 

educação da classe trabalhadora, especialmente a educação do campesinato, desenvolveu-se de forma precária. 

As políticas educacionais do Ensino Médio nos últimos anos têm como metas a descentralização, a privatização 

e a priorização de padrões tecnológicos como propulsores de uma educação voltada para os processos 

mercadológicos. O EMMTEC foi implantado em Rondônia de forma arbitrária e fere os dispositivos legais, ao 

oferecer educação à distância que não corresponde à ―complementação de aprendizagem‖, nem a ―situações 

emergenciais‖, pois o programa está sendo implantado em várias escolas que não são de difícil acesso, onde 

existe ensino regular com professores habilitados, inclusive na cidade.  O EMMTEC oferece uma educação 

precária por meio de mediação tecnológica e não respeita o direito a uma educação específica e diferenciada 

como direito dos povos do campo e da floresta. O EMMTEC contribui para a diminuição do ensino presencial no 

ensino médio, o fechamento de escolas no campo e, consequentemente o êxodo rural e o fortalecimento do 

latifúndio e do agronegócio.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino Médio. Mediação tecnológica. Privatização. Questão agrária  

 

ABSTRACT 

This article is about research on the privatization process and precarization of Secondary Education in Rondônia 

from the Secondary Program with Technological Mediation - EMMTEC in the state public schools of the 

countryside and in the city of Rondônia. The method of investigation is historical-dialectical materialism, with 

the use of documentary and bibliographical research as basic instruments. Historically the education of the 

working class, especially the education of the peasantry, has developed in a precarious way. The educational 

policies of High School in recent years have as their goals the decentralization, privatization and prioritization of 

technological standards as propellants of an education focused on the marketing processes. EMMTEC was 

implemented in Rondônia in an arbitrary manner and violates the legal provisions, offering distance education 

that does not correspond to "learning complementation" or "emergency situations", since the program is being 

implemented in several schools that are not difficult access, where there is regular education with qualified 

teachers, including in the city. EMMTEC offers a precarious education through technological mediation and 

does not respect the right to a specific and differentiated education as a right of the rural and forest peoples. 

EMMTEC contributes to the reduction of presential teaching in high school, the closing of schools in the 

countryside and, consequently, the rural exodus and the strengthening of latifundio and agribusiness. 

 

KEYWORDS: High School. Technologicalmediation. Privatization. Agrarianquestion 
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Temos presenciado um processo crescente de destruição do ensino médio. Conforme 

Ferretti (2003), as políticas educacionais têm um viés fortemente privatista em se tratando de 

ensino médio integrado e ensino médio profissionalizante.  Essa premissa remete-nos ao 

problema fundamental da pesquisa que versa sobre os processos de privatização e 

precarização do ensino médio a partir da implantação de várias políticas educacionais para 

esse nível de ensino nos últimos anos. Dentre elas se destacam o projeto de Ensino Médio 

com Mediação Tecnológica - EMMTEC no Estado de Rondônia. Esse projeto está sendo 

implantado nas escolas do campo e da cidade, ao mesmo tempo em que são fechadas centenas 

de salas de aulas de ensino médio presencial. 

Os objetivos previstos em nosso plano de trabalho foram os de conhecer e analisar o 

processo de fechamento de salas de aula do ensino médio em Rondônia e suas relações com 

as políticas educacionais de restruturação do Ensino Médio e de privatização da educação 

pública; desvelar as articulações dessas políticas às transformações ocorridas no campo 

mediante a expansão do latifúndio em Rondônia e ao mundo do trabalho no contexto de crise 

do modo de produção capitalista.  

Ao longo da história do Brasil, a educação tem se caracterizado pelo dualismo que 

marca o grande abismo existente entre ricos e pobres no Brasil, os primeiros tem acesso a 

boas escolas e amplos conhecimentos e os segundos, em escolas públicas precárias, apenas os 

conhecimentos necessários para servir ao mercado de trabalho capitalista.   

Conforme a carta Magna do país aprovada em 1988, a educação é direito universal aos 

brasileiros, ―sendo dever do Estado e da família‖ (Art.205).  Na década de 1990, foi aprovada 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB nº 9.394/96 que ratifica esse direito. 

Em seu artigo Art. 28 assegura a oferta de educação básica para os camponeses, dispondo que 

os sistemas de ensino deverão promover as adaptações necessárias às peculiaridades da vida 

no campo e de cada região do país.  

Esse direito, embora assegurado na legislação, vem sendo negado aos povos do 

campo. As poucas escolas estão fechando, os recursos para manutenção da infraestrutura e 

recursos humanos são escassos. Para acrescentar a essa problemática está sendo implantado o 

Programa Ensino Médio com Mediação Tecnológica - EMMTEC nas escolas da rede pública 

estadual e municipais. 
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O Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica implantado em Rondônia tem 

como base legal a LDB n.9.394/96, as Resoluções n. 04/2010-CNE/CEB, n.2/2012-

CNE/CEB, n.095/2003-CEE/RO e n.1.166-CEE/RO. Foi estabelecido por meio da Portaria N. 

680/2016-GAB/SEDUC, de 08/03/2016 nas escolas da rede pública estadual de ensino, 

visando a concomitância com o Ensino Profissionalizante para oportunizar a ―inserção do 

jovem no mundo do trabalho, continuidade dos estudos e o exercício da cidadania‖. Desde 

abril de 2016, a partir de estúdios instalados no campus Norte do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), em Porto Velho, começaram a ser 

transmitidas aulas ao vivo para os 2.200 alunos do 1º ano do Ensino Médio de 58 escolas 

urbanas e 72 escolas do campo com a supervisão das 18 Coordenadorias Regionais de 

Educação existentes em Rondônia. O Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica 

está sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), em parceria com 

IFRO e foi aprovado pela Assembleia Legislativa em 28 de junho de 2016. 

As principais justificativas apresentadas pela SEDUC para implantação do projeto é 

que não há professores em número suficiente para atender a demanda do ensino médio em 

todo o Estado e que ele seria implantado em lugares de difícil acesso onde não há escola e 

também pela contenção de gastos do Estado com educação. Ocorre é que o projeto foi 

implantado em lugares de fácil acesso, como nas escolas do campo próximas a cidade e nas 

escolas estaduais da zona urbana, ao mesmo tempo em que se fecham salas de aulas de ensino 

médio presencial.  

Para desenvolver essa pesquisa, optamos pelo método do materialismo histórico 

dialético entendido como um instrumento de captação dos fatos sociais, da realidade enquanto 

práxis e na interpretação que possibilite a intervenção transformadora da realidade e de novas 

sínteses no plano de conhecimento e no plano da realidade histórica (FRIGOTTO, 1994, p. 

73). Utilizamos como fontes de dados: análise documental e pesquisa bibliográfica. 

As principais políticas educacionais de reestruturação e oferta do Ensino Médio no 

Brasil 

Ao logo da história o Ensino Médio passou por várias reformas, sendo que, 

pertencente a educação Básica, e por estar entre o Ensino Fundamental precedendo o Ensino 

Superior, esta modalidade teve variáveis mudanças nas políticas públicas da educacionais. Na 

Lei 4.024/61 designou que Educação de Grau Médio ou Ensino Médio tinha fragmentação de 
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dois ciclos: ginasial e colegial. Já a partir da reforma de 1971, sob a proteção da Lei 5.692 as 

escolas teve que priorizarem uma educação tecnicista, e a sua nomenclatura passou a ser 

denominada Ensino do 2º Grau donde este ensino não conseguiu abarcar nem o conhecimento 

propedêutico e sequer a formação profissionalizante do alunado.  

Com a publicação, da nova Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº9.394/96, a 

terminologia deste nível de ensino passou para Ensino Médio.  Recomenda que neste nível de 

Ensino Médio, prescrito na Lei e Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) nº9.394/96, 

em seu Artigo 35, entente que Ensino Médio, compõe-se a etapa final da educação básica, 

com duração mínima de três anos.  

No entanto, com início em 1997, a denominada reforma do ensino médio e da 

educação profissionalizante, estabeleceu que o ensino técnico fosse oferecido de forma 

complementar, paralela ou sequencial e separado do ensino médio regular. 

Em 2000 foram criados o Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio e o 

Projeto Escola Jovem. Os dois financiados pelo Banco Mundial com propósitos de apoiar a 

reforma curricular e estrutural da expansão da assistência no Ensino Médio no país pelas 

Unidades Federativas, tendo em vista a melhoria da qualidade. 

Entretanto, no que concerne ao primeiro período do governo Lula (2004 a 2007), o 

Decreto Nº. 5.154/04 readmitiu ao conjunto das escolas médias no país a possibilidade de 

integrar o ensino médio à educação profissionalizante. Mas a agregação ficando a critério das 

redes de ensino, nas escolas estaduais o ensino profissionalizante tornando secundarizado em 

detrimento das premissas apontadas na legislação nacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 dispõe sobre a 

―progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio‖, mas essa 

obrigatoriedade foi instituída apenas em 2009 pela Emenda Constitucional n° 59/2009, que 

amplia a obrigatoriedade escolar para a faixa dos 4 aos 17 anos de idade e estabelece o ano de 

2016 como o prazo para sua implementação progressiva (BRASIL, 1996). 

Da mesma forma, o Plano Nacional de Educação 2014-2024 propõe como meta 

―universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para oitenta e cinco por cento‖ (BRASIL, 2014). Mas essa 
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obrigatoriedade não saiu do papel. Os dados do IBGE apontam que em 2015, 1,3 milhão de 

jovens entre 15 e 17 não concluíram o ensino médio e estavam fora da escola.   

As políticas públicas educacionais do Ensino Médio sob as orientações dos organismos 

internacionais 

Estamos vivendo uma fase em que o modo de produção capitalista, está passando por 

uma aguda crise econômica que caracteriza o imperialismo, sua fase final. Conforme Lênin 

(1979), o fenômeno do imperialismo, como etapa superior do capitalismo é a fase em que o 

desenvolvimento do capitalismo ocorre com o domínio dos monopólios e do capital 

financeiro, adquirindo grande importância a exportação de capital, a divisão internacional do 

trabalho e, sobretudo, a partilha dos territórios entre as grandes potências capitalistas, 

tornando-os dominados e dependentes.  

Mao Tsetung ao analisar o processo de dependência e atraso do capitalismo chinês e 

seus laços com os grandes latifundiários e o imperialismo, denominou de capitalismo 

burocrático a forma que o capitalismo assumiu nos países dominados. O conceito de 

capitalismo burocrático se aplica à análise de todos os países que não fizeram a revolução 

burguesa e mantêm o problema agrário, por isto se aplica ao Brasil (MARTÍN MARTÍN, 

2007). Conforme Souza (2014), o Brasil é um país semicolonial e semifeudal, controlado pelo 

imperialismo, que comanda as relações econômicas, sociais e culturais por meio de suas 

agências multilaterais como o Fundo Monetário Internacional – FMI, o Banco Mundial, a 

Unesco, etc.  

O Banco Mundial é um dos órgãos do imperialismo, que orienta e dirige a esfera 

social, determinando os rumos que a educação deve tomar nos chamados ―países em 

desenvolvimento‖ (semicoloniais) definindo que ―a educação deveria ser integrada ao 

trabalho, com a finalidade de desenvolver as competências necessárias às necessidades do 

desenvolvimento" (FONSECA, 2004, p.169). 

O Banco atua fornecendo empréstimo para os países semicoloniais, em contrapartida 

ele estipula diretrizes a ser seguida, tornando os programas educacionais pragmáticos e 

hegemônicos visando a formação de capital humano. Conforme explica Frigotto, 2005, 

p.126):  

O conceito de capital humano vai mascarar, do ponto de vista das relações 

internacionais, a questão do imperialismo, passando à idéia de que o 
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subdesenvolvimento nada tem a ver com as relações de poder, mas se trata 

fundamentalmente de um problema de diferença ou modernização de alguns fatores, 

onde os recursos humanos qualificados - capital humano - se constitui no elemento 

fundamental (FRIGOTTO, 2005, p. 126).  

Para o Banco Mundial, a educação básica ―contribuye a reducirla pobreza al aumentar 

laproductividad de los pobres, reducirlafecundidad y mejorarlasalud, y al dotar a las personas 

de lasaptitudes que necesitan para participar plenamente enlaeconomía y enlasociedad. 

(BANCO MUNDIAL, 1996, p, 21). A educação básica nesse contexto é uma forma de manter 

as estruturas sociais capitalistas. Neste contexto, Frigotto (2010) afirma que: 

A escola também cumpre uma função mediadora no processo de acumulação 

capitalista, mediante sua ineficiência, sua desqualificação. Ou seja, sua 

improdutividade, dentro das relações capitalistas de produção, torna-se produtiva 

[...] ao impedir o acesso ao saber elaborado, limita a classe trabalhadora na sua luta 

contra o capital. A escola serve ao capitalismo, quanto por negar o saber social 

produzido coletivamente pela classe trabalhadora no trabalho e na vida. 

(FRIGOTTO, 2010, p. 250). 

É nesse cenário de dominação imperialista da educação que o ensino médio alcança 

crescente expressividade no cenário nacional devido às mudanças socioeconômicas e 

tecnológicas baseadas nos processos toyotistas de flexibilização do trabalho que demanda 

habilidades cognitivas e características comportamentais, como: capacidade de abstração, 

raciocínio, domínio de símbolos e de linguagem matemática; iniciativa, responsabilidade, 

cooperação, capacidade de decisão para o trabalho em equipe, etc. (HIRATA, 1996; PAIVA, 

1995).  

Além do Banco Mundial outro órgão do imperialismo para a educação e que tem se 

ocupado principalmente do ensino médio é a Comissão Econômica para a América Latina e o 

Caribe (CEPAL). Sob o conceito de Protagonismo Juvenil, a Cepal, assim como o Banco 

Mundial, vem interferindo no ensino médio com o discurso de participação e solidariedade, 

com foco na ação individual, o que despolitiza e aliena os sujeitos acerca dos problemas 

sociais. Um das interferências foi o Decreto 2.208/97 implementando a chamada reforma do 

ensino médio e da educação profissional, ao determinar que o ensino técnico seja ofertado de 

forma complementar, paralela ou sequencial e separado do ensino médio regular. (MARTINS, 

2000). 

O Decreto n. 5.154/04 instituído pelo Governo Lula, readmitiu, ao critério das escolas 

e dos sistemas de ensino, a possibilidade de integrar o ensino médio à educação profissional. 
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Nas redes estaduais de ensino essa integração vem sendo promovida por meio de parcerias 

com o setor privado. Para Oliveira, 

a reformulação do ensino ministrado pelas escolas profissionalizantes de nível 

médio representou um dos retrocessos na nova política do ensino profissional, pois, 

além de a mesma ter sido efetivada de forma autoritária pelo MEC, expressou a 

recomposição no âmbito do sistema educacional brasileiro da dicotomia entre os 

ensinos geral e profissional. (OLIVEIRA, 2003, p. 25). 

O Decreto n. 6.095/2007 e a aprovação da Lei n. 11.892/2008, que instituiu os 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) e reorganização da Rede Federal 

de Educação Tecnológica foi o início do que podemos chamar de Reforma do Ensino Médio 

garantindo a materialização da integração do ensino médio à educação profissional técnica 

nos moldes do proposto pelo Decreto n. 5.154/2004. 

Como parte desse processo foram criados vários programas de qualificação e educação 

profissional voltados para a juventude nos últimos anos destacam-se: ProJovem, Agente 

Jovem, Saberes da Terra, Consórcio Social da Juventude, Escola de Fábrica, Primeiro 

Emprego, Soldado Cidadão, Proeja e Pronatec. Esses programas contribuíram para o 

fortalecimento do ensino privado como o Programa Nacional de Acesso à Escola Técnica 

(PRONATEC), que prevê bolsas para cursos técnicos em escolas privadas e financiamento 

estudantil. Esse programa para o ensino médio e técnico é como o PROUNI para a educação 

superior. É a mesma lógica da profissionalização, da privatização e da política focal, baseada, 

no âmbito das suas formulações, na mesma matriz teórica, política e ideológica que orienta o 

aparelho estatal desde a Reforma do Estado em 1995 (SILVA JÚNIOR; LUCENA; 

FERREIRA, 2011). 

A educação profissional na atualidade busca o desenvolvimento de competências 

laborais e a formação de sujeitos empreendedores, reforçam a ideologia da meritocracia, e 

transferem ao indivíduo o problema do desemprego, retirando do Estado a responsabilidade 

frente aos processos de crise do modo de produção capitalista. Em documento chamado de O 

novo cenário laboral latino-americano: regulação, proteção e políticas ativas nos mercados 

de trabalho, a Comisión Económicapara América Latina y Caribe (CEPAL, 2009) recomenda 

aos países semicoloniais da América Latina e Caribe a combinação de mercados de trabalho 

flexíveis e formação contínua para o trabalhador de forma a adapta-los às mudanças no 

processo produtivo.  
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A reforma do ensino médio é um conjunto de novas diretrizes para o ensino médio que 

dentre outras medidas dispõe o aumento da carga horária para cumprir a meta 6 do Plano 

Nacional de Educação (PNE), que prevê que, até 2024, 50% das escolas e 25% das matrículas 

na educação básica estejam no ensino de tempo integral. No ensino médio, a carga deve agora 

ser ampliada progressivamente até atingir 1,4 mil horas anuais. A supressão de disciplinas e 

criação de permissão para que professores com ―notório saber‖ sem diploma específico 

ministrem aulas foram algumas das medidas que criaram forte impacto entre os educadores 

em todo o país. 

O currículo do novo ensino médio será orientado pela Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), obrigatória e comum a todas as escolas. A BNCC definirá as 

competências e conhecimentos essenciais que deverão ser oferecidos a todos os estudantes na 

parte comum (1.800 horas), abrangendo as 4 áreas do conhecimento e todos os componentes 

curriculares do ensino médio definidos na LDB e nas diretrizes curriculares nacionais de 

educação básica.  

A reforma do ensino médio e as políticas educacionais têm como pressupostos básicos 

a descentralização, a privatização e a priorização de padrões tecnológicos como propulsores 

de uma educação voltada para os processos mercadológicos. 

É nesse contexto, que discutiremos a implantação do EMMTEC em Rondônia, 

especialmente no campo, onde historicamente esse nível de ensino foi negado ou oferecido 

precariamente.  

A questão agrária  

No Brasil nunca houve democratização da propriedade da terra. Desde a invasão 

portuguesa em 1500 que a terra está concentrada em poucas mãos de poucos. Desde as 

Capitanias Hereditárias até o latifúndio moderno, o latifúndio se estruturou impedindo o 

acesso à terra aos que nela trabalham. 

Com a separação de Portugal em 1822 e a abolição da escravatura em 1888, nada na 

estrutura fundiária do país se alterou. Com o sistema de sesmarias se dá início ao 

processo de centralização e monopólio da propriedade da terra, concentrada nas 

mãos de nobres portugueses e de altos funcionários da burocracia colonial. As 

relações de propriedades de tipo feudal se agravaram consolidando no jurídico, com 

a Lei de Terras, de 1850, que estipulava que o acesso à terra só se realizaria através 

de sua compra. (ARRUDA, 2002, p. 3). 
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A Lei de Terras de 1850 contribuiu para manter a estrutura agrária, pois a terra só 

poderia ser adquirida por meio de sua compra, o que excluía do acesso a terra os índios, os 

negros e os camponeses pobres de maneira geral, inclusive os imigrantes. Nunca houve 

mudança na estrutura agrária, como explica (ARRUDA, 2002, p. 3). 

No agrário, que é a base de todo esse desenvolvimento, podemos comprovar que o 

regime jurídico de propriedade da terra, em substância, nunca foi alterado no país. 

Mantém-se no fundamental. Que modificação foi estabelecida com a Abolição da 

Escravatura? Nenhuma. E com a Proclamação da República? Nada. Com Getúlio, 

que estudiosos caracterizam como um processo de revolução burguesa, o que 

ocorreu foram projetos de colonização visando expandir a fronteira ocupada do país, 

fundamentalmente para oeste e que reproduzia, a cada passo, as mesmas relações de 

propriedade predominantes existentes.  

Após a Segunda Guerra Mundial houve uma reestruturação da dominação imperialista 

no mundo e os Estados Unidos da América se convertem numa força que ocorre em todos os 

espaços da economia brasileira, por meio do controle da agricultura e da indústria. Conforme 

Souza (2014, p.81), essa dominação foi responsável para que o Brasil mantivesse ―seu caráter 

semifeudal e semicolonial‖:  

Em resumo, desde quando o Brasil era colônia de Portugal, convivemos com dois 

grandes problemas: o problema da concentração da terra e o problema nacional, 

como na maioria dos países da América Latina. O problema da terra porque 

mantivemos uma das maiores concentrações de terra do mundo e o modelo 

agroexportador. Nossa agricultura, ao longo dessa história, tem servido à exportação 

de alimentos e de matérias-primas para enriquecer as potências imperialistas, 

enquanto o povo brasileiro vive imerso na miséria e na exploração. E o problema 

nacional, porque nunca tivemos autonomia para dirigir o Estado além da 

manutenção e reprodução de uma mentalidade colonizada e enganada com uma falsa 

liberdade, sujeitando-nos ao extremo a todas as formas de dominação. (SOUZA, 

2014, p. 81). 

A questão agrária aparece nos países que não concluíram a revolução burguesa, 

deixando pendente a questão da distribuição das terras.  

Ainda que tenha se desenvolvido, o capitalismo no Brasil, por não ter feito a 

revolução democrático-burguesa, a exemplo de outros países capitalistas, hoje 

chamados de primeiro mundo, nunca democratizou a propriedade da terra, somente 

acentuou o monopólio da terra e das relações semifeudais que ainda hoje 

encontramos no campo. (SOUZA, 2014, p. 82).  

Conforme a autora, ―as terras públicas estão quase todas ocupadas ilegalmente pelos 

latifundiários, que continuam protegidos pelo governo‖. Oliveira denuncia essa ilegalidade na 

ocupação de terras públicas: 
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Sempre dominou no campo brasileiro o princípio da ilegalidade da ocupação das 

terras públicas pelos latifundiários. São esses 309 milhões de hectares de terras 

públicas devolutas ou não que somados aos 120 milhões de hectares de terras 

improdutivas dos grandes imóveis indicadas no primeiro documento do 2º 

Plano Nacional de Reforma Agrária (2003) que os sem terras não se cansam de 

denunciar. É por isso que os latifundiários travam combate sem trégua com os sem 

terras. E a maior parte da mídia acompanha e faz eco, mas os dados demonstram que 

a história está do outro lado, do lado dos sem terras (OLIVEIRA, 2010, p. 3 – Grifo 

nosso). 

Para solucionar esse escandaloso problema o Governo Lula, ao invés de criar um novo 

Plano de Reforma Agrária, em 2009 promulgou a Lei 11.952/2009 com o objetivo de acelerar 

a regularização de ocupações informais em terras públicas federais na Amazônia Legal. O 

Programa Terra Legal foi criado para implementar essa lei e beneficiar até 300 mil posseiros. 

Conforme Oliveira (2017, p. 1): ―O governo criou o Programa Terra Legal para regularizar as 

terras públicas do INCRA griladas pelos latifundiários do agronegócio‖. Essa estrutura 

fundiária serve aos interesses de poderosos grupos econômicos conforme Camely (2009): 

Os grandes latifúndios no Brasil estão concentrados nas mãos de poderosos grupos 

econômicos, porque no país a terra funciona ora como reserva de valor e ora como 

reserva patrimonial. Em sua essência, a política agrária desenvolvida pelo estado 

brasileiro tem como consequência a capitalização dos latifundiários, a 

disponibilidade de força de trabalho farta e barata ao latifúndio através de projetos 

de assentamentos, ata o camponês ao latifúndio através da dívida e da ruína, levando 

ao despovoamento de áreas rurais que é agravado pela repressão sistemática do 

Estado e dos grupos armados dos latifundiários (CAMELY, 2009, p. 204). 

A concentração de terras no Brasil vem crescendo assustadoramente. Conforme 

Oliveira, (2015, p.30), houve uma concentração fundiária de 97,9 milhões de hectares nos 

latifúndios a partir de 2003. Oliveira (2015) explica:  

O outro fato importante da concentração de terra no país ocorreu com a 

desagregação dos dados das Estatísticas Cadastrais das terras públicas. Neste novo 

cadastro uma nova e surpreendente mágica concentração, o aumento substantivo do 

estoque das terras públicas nas Estatísticas Cadastrais de 2014. Elas somavam 68 

milhões de hectares em 2003, e, em 2010 chegaram a 80 milhões de hectares. 

Porém, em 2014, totalizaram 159,2 milhões de hectares, ou seja, praticamente o 

dobro de 2010. É assim que o Incra que afirma não possuir recursos financeiros e de 

pessoal técnico para implantar a reforma agrária, mostra agora claramente, que em 

quatro anos do primeiro mandato de Dilma, arrecadou o dobro das terras públicas 

para a grilagem pelo agronegócio. Ou seja, outra vez é a contínua pressão da ―ala 

corrupta‖ dos funcionários do INCRA na arrecadação e cadastro para a ―venda‖ das 

terras públicas aos grileiros do agronegócio, particularmente, na Amazônia Legal. A 

consequência deste processo foi uma só, continuou aumentando a violência e os 

conflitos no campo brasileiro em 2015. (OLIVEIRA, 2015, P. 33).  
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Conforme Souza (2014, 88), o 
―
Agronegócio é uma palavra nova, mas tem origem no 

sistema de plantation norte-americano e se refere ao modelo de desenvolvimento 

agropecuário capitalista. É a nova roupagem da agricultura capitalista, para que seja vista 

como moderna e produtiva‖. Para Souza, (2010, p. 88), o agronegócio ―significa mais 

concentração de terra e, consequentemente, sua expansão pelas fronteiras agrícolas, tornando 

ainda mais aguda as contradições e injustiças sociais‖.  

A educação do campo e o fechamento das escolas 

A educação do campo, durante o governo de Getúlio Vargas sofreu fortes influência 

nas políticas educacionais ditadas pelo imperialismo norte-americana. Mas na década de 

1960, os camponeses começaram a abandonar o campo em busca de uma vida melhor, 

mudando-se para os grandes centros urbanos, deixando a elite extremamente preocupada com 

está demanda, pois as cidades estavam com um número crescente de favelados.  

Porém, o Estado como subterfúgio para reter a demanda, desenvolve a educação rural, 

visando conter o deslocamento da população camponesa para a cidade. A Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1961, em seu art. 105, estabeleceu que ―os poderes públicos 

instituirão e ampararão serviços e entidades que mantenham na zona rural escolas capazes de 

favorecer a adaptação do homem ao meio e o estímulo de vocações profissionais‖. 

Durante várias décadas, a educação do campo, foi vagarosamente arrastada em 

péssimo estado, tendo sua conjuntura manifestada em documento como Referências para 

Políticas Públicas de Educação do Campo – Cadernos de subsídios (BRASIL, 2004) que foi 

organizado pelo Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo instituído pela 

Portaria 1.374, de 3 de junho de 2003, e lançado pelo MEC em 2004. O documento reconhece 

a grave situação das escolas do campo. Ao longo dos dois primeiros anos do primeiro 

mandato do governo Lula (2002 a 2004) os problemas prosseguiram sem muita alteração, 

como demonstra publicação do próprio Ministério em 2007 (BRASIL, 2007, p.18), ao referir-

se à pesquisa do INEP sobre a realidade da educação do campo: 

 

 Insuficiência e precariedade das instalações físicas da maioria das escolas; 

 Dificuldades de acesso dos professores e alunos às escolas, em razão da falta de um 

sistema adequado de transporte escolar; 

 Falta de professores habilitados e efetivados, o que provoca constante rotatividade; 
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 Falta de conhecimento especializado sobre políticas de educação básica para o meio 

rural, com currículos inadequados que privilegiam uma visão urbana de educação e 

desenvolvimento; 

 Ausência de assistência pedagógica e supervisão escolar nas escolas rurais; 

 Predomínio de classes multisseriadas com educação de baixa qualidade; 

 Falta de atualização das propostas pedagógicas das escolas rurais; 

 Baixo desempenho escolar dos alunos e elevadas taxas de distorção idade-série; 

 Baixos salários e sobrecarga de trabalho dos professores, quando comparados com os 

que atuam na zona urbana; 

 Necessidade de reavaliação das políticas de nucleação das escolas e de implementação 

de calendário escolar adequado às necessidades do meio rural. 

 

A educação do campo existente até 1980 se limitava às escolas multisseriadas de 1ª ao 

5ª ano. O ensino de 6ª a 9ª ano e o ensino médio praticamente não existia no campo. Entre a 

população de 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo no campo chega a 23,3%. Mais de 3,5 

milhões de crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, estão fora da escola. Segundo a 

Constituição Federal, com o advento da Emenda 59/2009, todos brasileiros nessa faixa-etária 

devem estar matriculados até 2016, mas, dificilmente isso ocorrerá. Com as novas orientações 

dos organismos internacionais e suas estratégias de desocupação do campo, paulatinamente as 

salas multisseriadas foram sendo substituídas por escolas concentradas, e as crianças e jovens 

tinham de se deslocar por longas distâncias para terem acesso à escola (SOUZA, 2014, p. 

115). Esse foi um plano do imperialismo para desocupar o campo rondoniense e transforma-lo 

em território do agronegócio, conforme explica a autora:  

Com as novas orientações dos organismos externos e suas estratégias de 

desocupação do campo, paulatinamente as salas multisseriadas foram sendo 

substituídas por escolas concentradas em que as crianças e jovens teriam de se 

deslocar a longas distâncias para terem acesso à escola, pois os objetivos do 

imperialismo nas últimas décadas é esvaziar o campo, principalmente na Amazônia. 

(SOUZA, 214, p. 115).  

De 2003 a 2013 foram fechadas 32.770 mil escolas no campo (uma redução de 31% de 

escolas). Em 2014, oito escolas do campo fecharam por dia no Brasil. Ao todo, 4.084 

instituições de ensino rurais encerraram as atividades no último ano, prejudicando pelo menos 

83 mil alunos. Nos últimos 15 anos, o país soma 37 mil unidades fechadas. O fechamento das 
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escolas é a forma de expulsão mais cruel encontrada. Rondônia é um dos casos mais graves 

do país. De 2003 a 2012 foram fechadas em Rondônia 1.150 escolas no campo.  

Em Rondônia quase todos os municípios adotaram as escolas polos, com a construção 

das escolas polos, as escolas multisseriadas que existia a cada quatro quilômetros nas linhas 

vicinais foram fechadas. Hoje ao passar pelas linhas vicinais pode-se constatar apenas restos 

das estruturas, onde anos atrás foi uma escola multisseriadas (SOUZA, 2014). 

Os transportes são precários, os alunos são transportados a longas distâncias para as 

escolas polos ou para a s cidades. Nos últimos anos até mesmo as escolas polos estão sendo 

fechadas e o governo do Estado busca agora transformar a educação do campo em educação 

virtual, à distância.  

Em resumo, a educação foi historicamente negada ou oferecida precariamente aos 

camponeses ao longo da história do Brasil e continua com uma debilidade crônica: elevado 

nível de analfabetismo, baixo rendimento dos alunos, precariedade das escolas, professores 

mal formados, etc. Esses problemas que são levantados na educação do campo fazem parte do 

contexto agrário: altíssima concentração de terras, expansão do latifúndio, trabalho 

temporário e semifeudal. 

O fechamento das escolas pode ser considerado crime contra os povos do campo e das 

florestas, usurpando violentamente os seus direitos como cidadãos brasileiros. Contrapondo-

se a essa realidade a partir da década de 1990, os movimentos sociais do campo, se juntaram 

para fortalecer na luta pela educação. Tendo iniciando pela mudança histórica e política da 

nomenclatura de ―educação para o meio rural‖ para ―educação do campo‖. A educação do 

campo passou a ser vista como educação especifica com referências culturais e políticas que 

são imprescindíveis na construção social dos povos do campo e da floresta. A educação do 

campo deve estar voltada à realidade dos sujeitos do campo, a sua cultura, ao seu modo de 

produzir no campo. 

A implantação do EMMTEC nas escolas do campo em Rondônia 

As políticas educacionais voltadas às escolas do campo em Rondônia são precárias. 

Conforme dados da SEDUC-RO, em 2009 apenas 45,7% dos jovens de 15 a 17 anos cursaram 

o ensino médio. Mais da metade dos jovens nessa faixa etária estão fora da escola ou retidos 

no ensino fundamental.  



 

268 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Com investimento reduzido, as escolas do campo vão se deteriorando. O governo, 

aproveitando de suas más condições, decreta o seu fechamento. No entanto, no último ano de 

2016 o governo juntamente com a Secretária Estadual de Educação (SEDUC/RO), apontou 

como solução para melhoria da educação no Estado de Rondônia, o Ensino Médio com 

Mediação Tecnológica nas escolas da rede pública estadual de ensino- EMMTec. O principal 

objetivo que o governo pretende solucionar, 

[...] Objetivando solucionar essa problemática educacional e estabelecer avanços 

substanciais na ampliação do atendimento nas comunidades rurais o Governo do 

estado, por meio da SEDUC/RO em parceria com o IFRO, com o fulcro na 

resolução n° 1 de 02 de fevereiro de 2016, propõe a implantação do Ensino Médio 

regular concomitante ao ensino profissional com Mediação Tecnológica, tendo 

como firme propósito garantir condições sociais dignas para os jovens das 

populações rurais, oferecendo-lhes uma educação com padrão de qualidade que 

possibilite a continuidade dos estudos, a construção e reconstrução de 

conhecimentos para o exercício da cidadania, o oportunizando a inserção no 

mercado de trabalho e desenvolvimento econômico do Estado (SEDUC/RO, 2016). 

Porém, o governo ardilosamente propôs o EMMTec se utilizando de uma abertura na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº9394/96 no Art. 23, o qual afirma que a educação 

básica poderá organizar-se ―[...] por forma diversa de organização, sempre que o interesse do 

processo de aprendizagem assim o recomendar. 

O governo de Rondônia se baseou num programa de mediação tecnológica implantado 

no Estado do Amazonas, donde há variáveis na sua geografia, que não pode ser comparado 

com Estado de Rondônia.  A zona rural de Rondônia não fica geograficamente isolada das 

vias urbanas por grandes rios e florestas como no Estado Amazonas. Em quase todo o Estado 

de Rondônia há vias de acesso e condições de oferecimento de educação presencial. Não se 

aplica o disposto no Art. 80. da LDBN 9.394/96, o qual afirma que a oferta de educação à 

distância no ensino médio e fundamental deverá se estabelecer EXCLUSIVAMENTE para: I 

- a complementação de aprendizagem; ou II - em situações emergenciais. 

O projeto EMMTEC não corresponde à ―complementação de aprendizagem‖, nem a 

―situações emergenciais‖, pois o programa está sendo implantado em várias escolas onde 

existe ensino regular com professores habilitados. O objetivo do programa é ―Implantar o 

Ensino Médio com Mediação Tecnológica nos municípios e respectivas zonas rurais, 

conforme orienta o princípio constitucional quanto à obrigatoriedade gradativa da 

universalização do ensino médio até 2016‖ Embora se refira às ―zonas Rurais‖, o programa 

está sendo implantado também nas cidades e em escolas do campo de fácil acesso, bem 
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próximas da cidade. Considerando que o Estado de Rondônia as suas zonas rurais não estão 

isoladas, o ensino a distância, não seria viável. 

Além disso, no Plano Nacional de Educação, pontua que os profissionais da educação 

deveram ter formação continuada que sejam capazes de atender com qualidade os povos do 

campo e da floresta, respeitando sua diversidade cultural. Segundo o disposto na Meta 7 do 

Plano Nacional de Educação, Lei Nº 13.005, de 24 de junho de 2014: 

Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 

itinerantes e de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a articulação 

entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o desenvolvimento 

sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da comunidade na 

definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, 

consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de organização do 

tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino 

fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em língua portuguesa; 

a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a 

formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em 

educação especial;  

Sendo que, a participação das comunidades na implementação do EMMTec nas 

escolas do campo não contou com a participação da coletividade dos mais interessados, foi 

simplesmente decidido em gabinete, ―desferido‖ para o povo do campo, implantado de forma 

arbitrária, em completa discrepância com as necessidades dos povos do campo e ferindo aos 

preceitos legais. ALDB n° 9394/1996, no Art. 3°, inciso VIII e também enquanto diretriz do 

PNE 2014-2024, no Art. 2°, inciso VI: ―promoção do princípio da gestão democrática da 

educação pública‖. As escolas deveriam ter autonomia para decidir sobre a implantação desse 

programa, como exercício democrático na escola pública.  

No projeto do EMMTEC alega-se a falta de professores com formação específica em 

determinada área de conhecimento. Segundo a discrição do projeto apresentado pela 

Secretária Estadual de Educação, 

Tal projeto se [...] constitui enquanto uma alternativa administrativo-pedagógica 

para garantir o acesso e assegurar a qualidade no atendimento dos alunos concluintes 

do Ensino Fundamental, das comunidades rurais, cuja oferta atual, enfrenta além dos 

problemas qualitativos, a falta de vagas para atender a demanda e também para 

atender excepcionalmente a área urbana, nos municípios interioranos, haja vista que 

o déficit de professores habilitados atinge vários componentes curriculares do 

Ensino Médio (SEDUC/RO, 2016, p. ). 

Há anos não há concurso para professores na rede estadual, o que não justifica a 

afirmativa que não há professores habilitados. Na verdade, o que se está implantando é uma 
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política de redução dos gastos com educação, na lógica do estado mínimo. De acordo, com a 

metodologia do projeto EMMTec apresentado pela Secretária Estadual de Educação, basta um 

professor presencial e um ministrante em um estúdio. 

[...] A metodologia prevê aulas ao vivo, transmitidas pela televisão, proferidas por 

um professor ministrante, do estúdio do IFRO em Porto Velho, as quais o aluno 

assiste na sala da escola de sua comunidade. Sob a orientação de um professor que 

estará presente em sala, chamado professor presencial, o aluno interage com o 

professor ministrante, através de um chat, em tempo real, garantindo a completa 

comunicação entre os participantes do processo de ensino e aprendizagem 

(SEDUC/RO, 2016).  

Os milhares de alunos diante de uma televisão, se tiverem sorte, uma vez ao longo do 

curso poderão interagir com o professor ministrante através de um chat. A qualidade do 

ensino é questionável. As aulas são similares aos programas de auditório dos canais de TV 

abertos. O currículo não se articula à realidade e necessidades do campo. O projeto consta de 

―noções básicas de agroecologia e zootecnia para atendimento as peculiaridades locais‖, mas 

não se especifica esses conteúdos.  

Faz-se necessário conhecer as aulas oferecidas por mediação tecnológica e sua 

operacionalização nas escolas, o que faremos com a continuidade de nosso plano de trabalho 

no PIBIC 2017-2018.  

Considerações finais  

Historicamente a educação da classe trabalhadora, especialmente a educação do 

campesinato, desenvolveu-se de forma precária. Os altos índices de analfabetismo e a baixa 

escolarização chamaram atenção dos organismos multilaterais do imperialismo que orientam 

educação para a formação de trabalhadores conforme as exigências do mercado. As políticas 

educacionais do Ensino Médio nos últimos anos têm como metas a descentralização, a 

privatização e a priorização de padrões tecnológicos como propulsores de uma educação 

voltada para os processos mercadológicos. Não se busca uma educação de qualidade, mas 

elevar os índices de escolarização e conhecimentos mínimos que permitam aos jovens, 

oriundos do ensino médio, inserir-se no mercado de trabalho como mão de obra barata e 

flexível. 

Analisando o projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica- EMMTEC no 

Estado de Rondônia percebe-se que o Ensino Médio será ofertado de forma precária, com 
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esvaziamento de conteúdos historicamente sistematizados pela humanidade, que não respeita 

a diversidade dos povos do campo e da floresta. Assim sendo, o processo de transmissão das 

aulas, que na maioria dos locais chega via pen drive (já que o sinal de internet nem sempre 

funciona), do material pedagógico empobrecido por um mero programa de televisão com uso 

de chat e slide, onde se oferece conteúdos padronizados e homogêneos que não servem aos 

trabalhadores.  

O EMMTEC é um programa que traz uma forte contribuição para o fechamento de 

salas de aula de ensino médio presencial na cidade e no campo que será substituído pelo 

ensino com mediação tecnológica, a distância. Essa política fortalece as medidas privatistas 

para essa modalidade de ensino, que vem sendo gradativamente transferida para o setor 

privado e uma formação precária que atenda os interesses do mercado capitalista nas suas 

formas atuais, conforme as orientações dos organismos internacionais. O fechamento de 

escolas do campo em Rondônia contribui para o êxodo rural e o avanço do agronegócio.  
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GT 2: Políticas Educacionais 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo analisar a política educacional do município de Rio Branco instituída pelo Plano 

Municipal de Educação PME/RB, buscando identificar se a política reflete a concepção de educação na 

perspectiva neoliberal ou emancipatória. Para tanto, buscou-se a partir das leituras e discussões realizados na 

Disciplina Estado, Políticas Públicas e Educação, o aporte teórico para sustentar a presente análise. Nesta 

perspectiva, o estudo parte inicialmente da análise acerca da influência do poder econômico na educação, 

contemplando as discussões sobre a concepção de estado nas perspectivas liberal e neoliberal, e a definição das 

políticas educacionais a partir destes dois paradigmas. Nesse contexto, procura-se explicitar o papel do Plano 

Nacional de Educação, enquanto política pública norteadora para a educação nacional, enfocando a importância 

da sociedade na construção e implementação desta política. Muito embora, tenha havido uma ampla discussão e 

participação da sociedade na construção do Plano Nacional de Educação, que culminou com a definição de 

metas e estratégias capazes de alavancar e melhorar a qualidade da educação brasileira, sua implementação foi 

sofrendo influências das políticas neoliberais que buscam inviabilizar sua execução.  Por fim, situa-se nesta 

discussão o Plano Municipal de Educação de Rio Branco/Acre, enquanto instrumento de políticas públicas de 

planejamento, visando analisar, a partir do texto legal da política, que política educacional está expressa no 

referido plano, que concepção de estado permeia essa política. 

 

Palavras-chave: Neoliberalismo. Políticas Públicas. Plano. 

 

ABSTRACT 
This article aims to analyze the educational policy of the municipality of Rio Branco instituted by the PME / RB 

Municipal Education Plan, seeking to identify if the policy reflects the conception of education in the neoliberal 

or emancipatory perspective. Therefore, the theoretical contribution to support the present analysis was sought 

from the readings and discussions carried out in the Discipline State, Public Policies and Education. In this 

perspective, the study starts from the analysis of the influence of economic power on education, contemplating 

the discussions about the conception of state in the liberal and neoliberal perspectives, and the definition of 

educational policies based on these two paradigms. In this context, it seeks to make explicit the role of the 

National Education Plan, as a public policy that guides national education, focusing on the importance of society 

in the construction and implementation of this policy. Although there has been a wide discussion and 

participation of society in the construction of the National Education Plan, which culminated in the definition of 

goals and strategies capable of leverage and improve the quality of Brazilian education, its implementation was 

influenced by neoliberal policies that seek to prevent its execution. Finally, the Municipal Education Plan of Rio 

Branco / Acre, as an instrument of public planning policies, aims to analyze, from the legal text of the policy, 

what educational policy is expressed in the said plan, which conception of state permeates this policy. 

Keywords: Neoliberalism. Public policy. Plan. 
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Introdução 

 

A compreensão acerca da implementação das políticas sociais de um governo, 

prescinde da discussão sobre a concepção de Estado, Governo e Políticas Sociais, isto porque 

as políticas sociais se situam no interior de um tipo particular de Estado. 

Assim para Hofling (2001), as políticas públicas se constituem no próprio ―Estado em 

Ação‖, ou seja, o Estado é responsável por implantar um projeto de governo por meio de 

programas e ações voltados para setor específico da sociedade.  

Ainda, de acordo com Hofling (2001), as políticas sociais, dentre elas a educação, 

―assumem feições diferentes em diferentes sociedades e diferentes concepções de Estado‖. 

Desta forma, as concepções de Estado, Governo e Políticas Sociais que serão 

abordados no presente estudo, se inserem no contexto do estado capitalista, a partir das 

concepções liberal e neoliberal de estado. Nesse contexto se insere uma breve abordagem do 

desenvolvimento das políticas públicas no Brasil, com destaque para uma política específica, 

a saber: o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação de Rio Branco – 

Acre. 

No final do século XX, o modo de produção capitalista entra em crise e ressurge 

alicerçado na concepção neoliberal que impulsionou novas condutas administrativas e 

educacionais no cenário mundial e no contexto nacional. O neoliberalismo se orienta pelos 

princípios da soberania do individualismo, da liberdade, da competitividade, e defende a 

interferência mínima do Estado nas políticas públicas. A consequência deste novo modelo 

político econômico tem um enfoque maior na exclusão, pois a miséria é vista como natural, já 

que o indivíduo não tem posses, propriedades, emprego e se não o tem é porque não se 

esforçou como deveria para ser bem-sucedido.  

Neste contexto a economia é quem dita e define as políticas a serem implementadas. 

Muito embora o estado seja o regulador dessas políticas, o mercado é que garante o bem-estar 

social, eximindo o estado de suas obrigações para com a sociedade. 

Para Smith (1983), pai do liberalismo, o estado tem três funções: a defesa contra 

inimigos externos, a proteção de todo indivíduo de ofensas vindas de indivíduos e o 

provimento de obras públicas que não possam ser executadas pela iniciativa privada (SOUZA, 

2010, p.11). 
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Esta política neoliberal de segregação e exclusão influenciou toda a Inglaterra, Estados 

Unidos e espalhou-se pela Europa, vindo a se instalar no Brasil com maior e mais força em 

meados de 1990, no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

No que se refere as políticas educacionais o Estado passa a atuar não mais como 

provedor das ações básicas, mas como regulador das políticas públicas, ou seja, passa a 

exercer uma ação mínima na prestação de serviços públicos essenciais que são transferidos 

para outros atores. 

O objetivo deste estudo é apresentar algumas reflexões sobre o papel do estado na 

construção das políticas públicas educacionais situando o Plano Nacional e o Plano Municipal 

de Educação de Rio Branco no contexto as reformas neoliberais implementadas no Brasil a 

partir da década de 90 orientadas pela concepção neoliberal de estado e de educação.  

O artigo se baseia numa revisão de literatura dos textos trabalhados na disciplina de 

Estado, Políticas Públicas e Educação, traçando uma relação entre o que foi estudado e 

discutido ao longo do desenvolvimento da disciplina e o Plano Municipal de Educação de Rio 

Branco que é objeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado em processo de 

construção. 

A primeira parte deste estudo será apresentado de forma sucinta a revisão de literatura 

que trata da concepção de Estado e Políticas Públicas bem como do conceito de regulação na 

perspectiva de Hofling (2001), Souza (2010), Ball (2004), Silva (2010), Figueiredo (2009), 

Oliveira e Fernandes (2009), Mainardes (2009). 

Na segunda parte, ainda com base no aporte teórico estudado faz-se uma 

contextualização do Plano Nacional de Educação destacando sucintamente a construção desta 

política ao longo da história educacional do país, buscando destacar as concepções que 

permearam esta política. 

No terceiro momento, baseado na pesquisa documental, será realizado uma análise do 

Plano Municipal de Educação de Rio Branco, Lei 2.116 de 29 de julho de 2015, buscando 

destacar e identificar elementos no texto da Lei que possam indicar que concepção de estado e 

educação estão presentes nesta política, em processo de implementação. 

 

Estado neoliberal e as políticas educacionais 
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O liberalismo econômico ganhou força no século XVIII por meio dos ideais do 

filósofo escocês Adam Smith, que preconizava a liberdade do indivíduo em todas as áreas: 

econômica, política, intelectual, religioso dentre outros, pautada em novos paradigmas do 

capitalismo. 

Para Souza (2010),  

 
[...] como fio condutor da ação do estado liberal: cada indivíduo, agindo ao seu 

próprio interesse econômico, quando atua junto à coletividade de indivíduos, 

maximiza o bem-estar coletivo. Assim, seu grande postulado é que agindo de forma 

livre e ilimitada, o mercado assegura o bem-estar. Ou seja, é a ―mão invisível‖ do 

mercado livre que regula as relações econômicas e sociais e produz o bem comum 

(p.10). 
 

Desse modo, não eram necessárias interferências do Estado na economia, visto que o 

próprio mercado possuía instrumentos de regulação da mesma, o que seria responsável por 

levar benefícios e evolução para toda a sociedade, ou seja, o papel do Estado é meramente 

fornecer e dar base legal para o fortalecimento do livre mercado fortemente controlado pelos 

indivíduos da sociedade civil.  

As bases das ideias do liberalismo econômico estão alicerçadas nos seguintes 

princípios: predomínio do individualismo, o bem-estar individual maximiza o bem-estar 

coletivo, predomínio da liberdade e competitividade, naturalização da miséria, predomínio da 

lei da necessidade, manutenção do estado mínimo, as políticas sociais estimulam ao ócio e ao 

desperdício e a política social deve ser um paliativo. 

Tais princípios induzem a ação do estado mínimo, uma vez que caberia ao estado o 

papel de proteger o direito à vida, à liberdade individual aos direitos de segurança e 

propriedade (SOUZA, 2010, p. 12).  

Na verdade, como destaca Hofling (2001, p. 36),  

 

As teorias políticas liberais concebem as funções do Estado essencialmente voltadas 

para a garantia de direitos individuais, sem interferência nas esferas da vida pública 

e, especificamente, na esfera econômica da sociedade. Entre os direitos individuais, 

destacam-se a propriedade privada como direito natural.  

O neoliberalismo econômico ganhou força na década de 1970, por força da crise do 

capitalismo, reforçando o ideário do individualismo defendido pela iniciativa privada como 
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raiz da atividade econômica. O Estado passa a promover as necessárias condições ao 

desenvolvimento da competitividade individual, organizando e estimulando o livre mercado. 

Dentro da lógica capitalista, as políticas neoliberais buscam transferir para o setor 

privado atividades que são realizados pelo setor público, buscando descentralizar a execução 

de serviços ou atividades que não envolvam o Estado, mas que continuam a ser reguladas por 

ele, como é o caso da saúde, educação, cultura, lazer. 

 

Na lógica da concepção do Estado gerencial, as políticas sociais são materializadas a 

partir de sua focalização (caracteriza as políticas sociais destinadas a grupos 

vitimados pela pobreza, portanto, vulneráveis e que podem colocar em risco a 

coesão do projeto societário hegemônico), descentralização administrativa e 

financeira e requer da sociedade uma forma de participação solidária, filantrópica e 

voluntária. (OLIVEIRA E FERNANDES, 2009, p.66) 

 

Nessa perspectiva, o Estado passa a dividir ou transferir certas responsabilidades com 

o setor privado. No caso da educação, a competição livre entre os mercados gera a ideia de 

que quanto mais esse serviço é ofertado no âmbito da iniciativa privada, mais é possível se 

obter uma qualidade do serviço, e além do mais oportuniza as famílias a escolherem que tipo 

de educação se deseja para seus filhos. 

No campo das políticas públicas educacionais as dimensões se ampliam com uma 

educação voltada para a avaliação dos resultados, fundamentada na gestão empresarial com 

seus pilares definidos e estrategicamente demarcados pela política de influência dos 

organismos internacionais, pela descentralização das responsabilidades, pela excelência na 

educação, implementando uma visão do indivíduo não como ser humano integral, mas 

fragmentado, a disposição do livre mercado. 

Para Ball (2004), 

 

Cada vez mais, as políticas sociais e educacionais estão sendo articuladas e 

legitimadas explicita, direta e, muitas vezes, exclusivamente em função do seu papel 

em aumentar a competitividade econômica por meio do desenvolvimento das 

habilidades, capacidades e disposições exigidas pelas novas formas econômicas da 

alta modernidade.  (p. 1109) 
 

Nesse sentido, os organismos internacionais exercem forte pressão no sentido de se 

consolidar essa política, dentre os quais se destaca o Banco Mundial que determina a 

avaliação como quesito para garantia da liberação de empréstimos, o que obriga ao Estado 
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dentro deste caráter gerencialista aplicar a avaliação institucional como controle dos 

resultados das políticas sociais e especialmente a educação. 

O reflexo dessa política global no contexto brasileiro, impulsionou uma ampla reforma 

de estado iniciada na década de 1990, expressa no Plano Diretor de Reforma do Estado 

(PDRE) implementado no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. 

As estratégias da reforma do estado brasileiro, consubstanciada no PDRE e orientadas 

pela concepção neoliberal de estado, se sustentavam nos seguintes pontos: transferência para 

o setor privado de atividades que podem ser reguladas pelo mercado, descentralização para o 

setor público da execução de serviços que não envolvem o exercício do poder de polícia do 

Estado, substituição da administração pública burocrática pela administração pública  

gerencial, transferência para o terceiro setor da responsabilidade pela implementação das 

políticas públicas sociais. 

O governo brasileiro, passa então a construir alianças com organismos internacionais 

como: OCDE (Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico), Banco Mundial, 

UNESCO (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), BIRD (Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento), FMI (Fundo Monetário 

Internacional), BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), CEPAL (Comissão 

Econômica para Desenvolvimento da América Latina), IIPE (Instituto Internacional de 

Planejamento da Educação), PREAL (Programa de Promoção da Reforma Educacional da 

América Latina), de forma a manter a sustentabilidade das reformas. 

Conforme Figueiredo (2009):  

 

A necessidade de promover reformas na educação está inscrita no contexto mais 

amplo do processo de reestruturação econômica do país. A argumentação para 

justificar a reforma educacional centra-se na superação da falta de qualidade, de 

produtividade, de requerimentos educacionais à modernização do país e a integração 

à globalização (p. 1125).  
 

Novo arcabouço jurídico-legal foi instituído de forma a materializar via sistemas de 

ensinos a nova formação ético-política requerida pelos imperativos do capital, onde se 

destacam a Constituição de 1988, a Lei nº9394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, e partir destes as demais leis infraconstitucionais e normas regulamentadoras que 

viabilizaram a execução das políticas ordenadas nesses instrumentos normativos.  
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Nesse sentido se situa o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de 

Educação que serão abordados nas sessões subsequentes. 

 

Situando o Plano Nacional de Educação 

 

A formulação de um Plano Nacional de Educação, onde se define as bases da política 

educacional brasileira, não é uma construção nova, muito embora tenha ganhado força no 

contexto das reformas impulsionadas pelo estado brasileiro na década de 1990. 

Enquanto uma política pública, o Plano Nacional de Educação corrobora para 

concretizar os ideais do estado, sejam eles comprometidos com a manutenção da ordem social 

ou superação das injustiças produzidas pela ordem posta. 

O primeiro Plano Nacional de Educação, apesar de ter sido elaborado em 1962 pelo 

Conselho Federal de Educação, atendendo às disposições da Constituição Federal de 1946 e 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, foi forjado a partir da década de 

1930 com o Manifesto dos Pioneiros da Educação que contribuiu de forma significativa na 

sua formulação, uma vez que influenciou na construção do art. 150 da Constituição de 1934 

que estabeleceu como competência da União fixar o Plano Nacional da Educação. 

O documento foi elaborado por uma comissão de educadores, sob a liderança de 

Anísio Teixeira, que discutiam as bases de formulação, procurando traçar metas para atender 

aos dispositivos legais da LDB de 1961. Já na segunda parte do documento primava por 

estabelecer normas para o cumprimento da aplicação de recursos correspondentes aos Fundos 

Ensino Primário, do Ensino Médio e do Ensino Superior (SAVIANI, 1988, p.78) 

O primeiro Plano Nacional de Educação teve vigência nos anos de 1962 e 1963, e 

refletiu a política desenvolvimentista do governo de Kubitschek, que tinha como ―propósito 

preparar pessoal técnico para implantação das indústrias de bases‖. (FONSECA, 2009) 

De acordo com Fonseca (2009) esse período representou o momento em que a teoria 

do capital humano e do enfoque da mão de obra ganha força no cenário internacional. 

A educação, nesse sentido passa a ser vista como um dos instrumentos necessários a 

formação do capital humano e o sistema educacional passa a se constituir em requisito 

essencial ao desenvolvimento do país. Assim, o plano se constitui num importante 

instrumento da política educacional do período, porque fixa as metas e estratégias para 

atender ao novo perfil de trabalhador demandado pelo mercado. 
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Tal enfoque é um método de planejamento que consiste em determinar as metas de 

um plano de educação, com base na demanda do mercado de trabalho, 

especialmente quanto ao perfil e ao quantitativo de trabalhadores. Articula-se com a 

teoria do capital humano, segundo a qual o desenvolvimento dos recursos humanos 

sistema educacional é um requisito essencial para o crescimento econômico dos 

países. A educação deveria, portanto, produzir competências técnicas para o 

emprego, de forma a agregar valor aos recursos humanos no mercado. (FONSECA, 

2009, p.157) 
 

Esse primeiro plano acabou por não se efetivar, em razão do golpe militar que 

elaborou novo documento substituindo as metas do anterior de forma a adequá-lo à realidade 

brasileira do período. 

No período que compreendeu o governo militar, as políticas educacionais se 

orientaram pelo I Plano Setorial de Educação, que incorporou o enfoque da Administração 

por Objetivos (APO) cuja concepção se sustentava na eficácia e eficiência exigidas pelo 

mercado. O I Plano Setorial era composto por um conjunto de 33 projetos, entre eles, a Carta 

Escolar, o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), o Centro de Integração 

Empresa-Escola (CIEE) e o Programa Intensivo de Mão-de-obra. Para facilitar a gestão 

descentralizada, como previa a APO, foram criados distritos geoeducacionais e órgãos 

especiais de gerência – a exemplo do Programa de Desenvolvimento do Ensino Médio 

(PRODEM) e do Programa de Desenvolvimento do Ensino (PREMEN). (FONSECA, 2009, 

p.160) 

Os objetivos educacionais que orientavam o Brasil no período do golpe militar era 

formar o cidadão para atuar e se inserir nas demandas produtivas do país. Nesse sentido, 

Fonseca (2009) explicita que essa proposta acaba por consolidar as ―teorizações do capital 

humano e do enfoque de mão de obra como bases doutrinárias para a educação brasileira‖.  

O II Plano Setorial de Educação, formulado no período de 1975 a 1979, deu 

continuidade ao I Plano Setorial e representou a intenção de adequar o ensino básico ao novo 

setor produtivo. Destaca-se nesse II Plano Setorial a adesão aos programas de financiamento 

disponibilizados pelo Banco Mundial, especificamente para a região nordeste, com a intenção 

de articular o ensino de primeiro grau das áreas rurais ao mercado de trabalho. 

(FONSECA,2009) 

Na transição do governo militar para o governo civil, foi elaborado um III Plano 

Setorial de Educação para o período de 1980-1985, esse plano buscou espelhar a ambiência 
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democrática que marcou o final do governo militar. Muito embora tenha se constituído num 

plano mais participativo, deu continuidade as bases conceituais do I e do II Plano. 

 

No tocante à diversificação do ensino, o terceiro plano deu continuidade ao segundo, 

adequando os conteúdos, métodos e a organização da escola às especificidades de 

cada grupo social. Assim, as escolas de áreas mais pobres deveriam garantir a 

formação antecipada para o trabalho. Esta proposta foi executada no âmbito de dois 

programas nacionais (PRONASEC e PRODASEC). Ambos davam continuidade à 

política de educação integrada em periferias urbanas e zonas rurais, incluindo 

conteúdos de formação para o trabalho nas quatro primeiras séries do ensino 

fundamental (Brasil/MEC, 1980). (FONSECA, 2009, p.163) 

 

Com o processo de reabertura democrática do Brasil, verificou-se no campo 

educacional a construção do Plano Setorial de Educação que se integrou ao I Plano de 

Desenvolvimento da Nova República e representou a definição de metas para superar deficit 

educacional do país. De acordo com Fonseca (2009) as propostas oficiais para o setor 

educação atendiam as exigências dos projetos internacionais, dentre eles se destaca o sistema 

de avaliação do desempenho escolar. 

A década de 1990 representou, no âmbito educacional, a realização de uma série de 

reformas pautadas pela concepção neoliberal de sociedade e educação, dentre as quais se 

destaca a institucionalização do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), a 

aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – Lei nº 

9.394/1996 e o Plano Nacional de Educação (PNE) – Lei nº 10.172/2001. 

O PNE- 2001 foi o resultado de uma vasta mobilização da sociedade, do poder 

executivo, legislativos e diversos setores e entidades representativas como União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e Conselho dos Secretários de Estado de 

Educação (CONSED). O plano previa a construção de planos estaduais e municipais de 

educação e também era um instrumento a longo prazo para que as metas não ficassem 

dependendo para sua execução das peças orçamentárias como Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO), Leis Orçamentárias Anuais (LOA) e Plano Plurianual (PPA).  

Conforme Santos (2001),  

 

O plano tinha quatro objetivos: Elevação do nível de escolaridade da população; 

Melhoria da qualidade da educação: Democratização educacional em termos sociais 

e regionais e Democratização da gestão do ensino público. Prioritariamente 

determinava: Garantia de sucesso para as crianças de 07 a 14 anos do Ensino 

Fundamental; Garantia de Ensino Fundamental aos que ainda não tiveram acesso aos 

demais níveis de ensino e modalidade de educação; Valorização dos profissionais da 

educação e Desenvolvimento de sistemas de informação e avaliação (p. 15 e 16). 
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Este Plano tinha como princípios a universalização da educação fundamental, a 

ampliação da educação infantil, o ensino médio e o superior, além de definir a reorganização e 

extensão do financiamento como o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental 

(FUNDEF) e a criação de um Sistema Nacional de Avaliação.  

Muito embora o plano tenha sido aprovado pelo congresso, sofreu veto quanto a 

questão do financiamento por parte do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o que 

acabou por inviabilizar as metas do plano e, por conseguinte sua implementação, em razão da 

falta de mecanismos que garantissem os recursos necessários a concretização do plano. 

Essa é uma das razões principais apontadas por vários teóricos como sendo a 

responsável pelo não cumprimento do plano, no entanto, não se pode descartar a hipótese de 

que o veto na verdade constituiu numa estratégia do governo de forma a concretizar as 

políticas públicas educacionais orientadas por uma concepção de estado na perspectiva 

neoliberal e sob forte influência e financiadas pelos organismos internacionais. 

No período compreendido entre 2003-2007, as políticas públicas educacionais foram 

marcadas pelo viés social com intuito de corrigir a histórica desigualdade entre regiões, 

pessoas, gêneros e raças. (FONSECA, 2009) 

O governo Lula lançou em 2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). O 

plano trouxe algumas medidas positivas, dentre as quais Fonseca (2009, p.172) destaca:  

 

a nova modalidade de avaliação do desempenho escolar, com o objetivo de levar 

assistência técnica aos municípios com os mais baixos índices de qualidade 

educacional; as propostas para a melhoria da profissionalização docente, pelo 

estabelecimento de jornada integral de trabalho em uma única escola e a destinação 

de tempo para atividades fora da sala de aula; a formação de nível superior para os 

professores não-graduados, além de outras formas de educação continuada: 

presencial e à distância. 

 

Muito embora o PDE trouxe ações positivas no campo educacional, uma das críticas 

que se faz é que as ações do plano não apresentam uma organicidade entre si e nem com o 

Plano Nacional de Educação, que se constitui numa referência para os educadores em razão 

de ter sido debatido em muitos fóruns nacionais. (SAVIANI, 2007) 

Somente em 2014, no governo da presidente Dilma Rousseff, após amplo debate com 

a sociedade civil, entidades de classe, conferências estaduais e municipais e Conferência 
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Nacional de Educação (CONAE/2014) foi aprovado o Plano Nacional de Educação – Lei nº 

13.005/2014. 

Esse plano foi fruto de muitas audiências públicas e debates na Câmara e Senado 

Federal. Com força de Lei, o documento tem 20 metas a serem cumpridas até o ano de 2024 e 

muitos desafios como alocar 10% do PIB até o final da vigência do Plano, matricular 3,2 

milhões de crianças e adolescentes que estão fora da escola, universalização da educação 

básica.  

Em seu artigo 8º a lei prevê a construção dos Planos Estaduais e Municipais, de forma 

a possibilitar a sua execução em todo território nacional.  

O PNE/2014se constituiu num instrumento democrático para a diminuição das 

desigualdades educacionais e sociais no país, no entanto, se encontra comprometido em razão 

da Emenda Constitucional nº 95/2017, que institui o Novo Regime Fiscal e congelou os 

gastos públicos por 20 (vinte) anos. 

Essa emenda trará enormes consequências para as políticas públicas sociais, uma vez 

que implica em cortes de recursos para implementação dessas políticas. No que se refere ao 

PNE/2014, o reflexo dessa emenda se dará em relação a execução das metas e estratégias do 

Plano, reforçando ainda as desigualdades regionais e misérias sociais a que o Brasil está 

exposto.  

Este movimento de ascensão e declínio no processo de implementação das políticas 

públicas educacionais, implicam em um retardo das condições de qualidade de vida e na 

assertiva de que estamos longe de formar um cidadão crítico. 

Nesse sentido, compreende-se que no processo de formulação das políticas está 

presente o que Ball (2007) chama de contexto de influencias, onde os diversos grupos de 

interesse tencionam de forma a influenciar a definição das finalidades sociais da educação e 

do que significa ser educado. 

 

Ao se destacar as diferentes dimensões e escalas da formulação e implementação das 

políticas públicas, bem como as redes que exercem influências e nas quais algumas 

vezes os policymakers estão inseridos, é possível resgatar-se o conjunto de 

determinantes políticos e institucionais das políticas educacionais no plano nacional 

ou em contextos específicos. (MAINARDES, 2008, p.13) 

 

Portanto, somente mudam as formas de segregação e ampliação da miséria aplicadas 

pelo Estado da exceção, evidenciando o processo de políticas educacionais para a sociedade 



 

285 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

retratada em conflitos de interesses e arranjos das esferas de poder percorrendo as instituições 

do Estado e a sociedade em geral.  

 

O Plano Municipal de Educação de Rio Branco no contexto das políticas atuais 

O município de Rio Branco, capital do Estado do Acre possui uma população estimada 

em 2017 de 383.443 habitantes, com uma área territorial de 8.834,942 km² (Dados do IBGE, 

2017). 

A rede de ensino municipal de acordo com os dados do Inep (2015) possui 83 escolas, 

com a matrícula de 2.806na creche, 9.384 na pré-escola e 8.964 de matrículas do 1º ao 5º ano, 

totalizando um atendimento de 21.154 a crianças. 

A política educacional implementada no Município de Rio Branco desde 2004, 

procurou elevar os índices educacionais do Município, bem como estabelecer um padrão de 

qualidade para as escolas da rede, que envolveu ações voltadas para a melhoria da 

infraestrutura, qualificação profissional, dentre outros. 

Destaca-se que, esta política foi iniciada em 1993 pela Frente Popular do Acre¹ tendo 

como Prefeito Jorge Viana (PT) e que foi interrompida entre os anos 1997 a 2003, sendo 

retomada em 2005, quando a Frente Popular novamente assume a administração por meio do   

Prefeito Raimundo Angelim (2005-2012), que administrou o município por dois mandatos. 

Atualmente ainda pela Frente Popular que se mantém no poder a administração é feita pelo 

Prefeito Marcus Alexandre que se encontra em seu segundo mandato. 

No tocante ao planejamento educacional, na gestão do Prefeito Jorge Viana foi 

elaborado um Plano Decenal que teve vigência de 1993-2003 e que orientou a Política 

Municipal de Educação de Rio Branco.  

No contexto mais geral, este plano refletiu a política educacional nacional apresentada 

pelo MEC como forma de estabelecer estratégias para a universalização da educação 

fundamental e erradicação do analfabetismo enquanto instrumento de enfrentamento dos 

problemas a educação.  

No entanto, conforme análise formulada por Saviani (1999) esse plano se revela como 

condição imposta pelos organismos internacionais para a obtenção financiamento para 

educação e instrumento de introdução da racionalidade financeira na educação. 
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A gestão do Prefeito Raimundo Angelim, em linhas gerais foi marcada com a parceria 

com o governo do Estado do Acre que por meio de um documento denominado Pacto pela 

Educação norteou a política educacional municipal e se constituiu em um sistema de gestão 

compartilhada com investimentos na estrutura física da rede como também na formação e 

definição de uma matriz curricular aos alunos. 

O pacto foi decorrente do regime de colaboração previsto na LDBEN e efetivado no   

Estado por meio da Lei 1.694/2005 que instituiu o Sistema de Educação Básica e permitiu a 

concretização do Regime de Colaboração implementado no Estado e a municipalização da 

rede de ensino de Rio Branco. Destaca-se neste contexto o Programa Matrícula cidadã que 

garantiu vaga em todas modalidade e etapas de ensino numa mesma regional. 

Ressalta-se que essa colaboração, somente foi possível devido os governos fazerem 

parte da mesma base do grupo político capitaneado pelo PT que compõe a chamada Frente 

Popular do Acre. 

Na gestão do Prefeito Marcus Alexandre, a política educacional se orientou pelas 

ações definidas no seu Plano de governo (2013-2016) e se materializaram por meio do 

Planejamento Estratégico elaborado pela Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco. 

No final do primeiro mandato do atual Prefeito Marcus Alexandre, enquanto 

desdobramento da Política Nacional que fixa o prazo de um ano para que Estados e 

Municípios elaborem seus Planos, foi aprovado o Plano Municipal de Educação, por meio da 

Lei Municipal nº 2.116, de 23/06/2015. 

O plano tem como finalidade a melhoria e qualidade da educação básica nos próximos 

dez anos para o município de Rio Branco e como principal desafio a universalização da pré-

escola e a ampliação da creche. 

No que se refere a educação infantil, o plano prevê ampliação da oferta de creche em 

até 30% até o final de sua vigência. Quanto ao ensino fundamental, prevê um aumento nas 

matrículas, mesmo reconhecendo que a universalização desta etapa se encontra superada. 

A construção do PME Rio Branco não está desvinculada do contexto sociopolítico e 

econômico mais geral, das ações originadas do Plano Nacional de educação de forma a 

uniformizar a política nacional em todo o território brasileiro.  
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Enquanto instrumento de planejamento de política pública educacional, o plano é de 

suma importância, pois norteiam a educação municipal, no entanto, em razão do atual 

contexto político e econômico que vem passando o Brasil, esta política encontra-se ameaçada.  

No âmbito local não se tem notícias das ações voltadas ao acompanhamento e 

monitoramento do PME/RB, no entanto a pesquisa ainda está em curso e não é possível ainda 

fechar um entendimento conclusivo acerca da sua viabilidade e concretude.  

 

Conclusão 

A partir das políticas neoliberais despontadas no século XX, a educação passa por 

transformações baseadas no modelo de gestão gerencial, sendo inserido no espaço público a 

descentralização das ações do Estado baseada nos princípios da flexibilização e autonomia, 

constituindo um forte elo entre a educação e o setor privado.  

Neste sentido amplia-se a atuação do empresariado no âmbito das políticas públicas 

educacionais com a clara manifestação da diminuição das ações do Estado como provedor de 

políticas públicas colocando em risco a garantia universal do direito à educação. 

Neste contexto, a elaboração dos Planos de Educação sinalizava no país avanços 

educacionais para uma década, pois houve à época da construção dos Planos Nacional, 

estaduais e Municipais a participação e mobilização da sociedade, envolvimento as instâncias 

da educação do setor público e privado. As metas e estratégias foram elaboradas com o intuito 

da diminuição das desigualdades no campo educacional. 

Sob esta ótica o Plano Municipal de Educação de Rio Branco tem em sua 

materialidade treze metas que ensejam a melhoria e qualidade da educação como a 

universalização da educação básica, aumento dos índices do IDEB, formação continuada e 

valorização dos profissionais em educação, universalização das matrículas da educação do 

campo, alfabetização de todas as crianças até o segundo ano. 

A questão é que não existe fórmula para resolver toda a problemática complexa 

relacionada a educação, mas pode-se pensar em uma concepção crítica de Estado em que 

políticas públicas  se efetivem com a função de atender a sociedade como um  todo 

diminuindo a exclusão social, segregação e oportunize conquistas sociais de grupos 

desfavorecidos promovendo um equilíbrio social  em que de fato possa garantir a participação 
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das minorias não privilegiando a grupos detentores do poder econômico que lutam 

obedecendo aos imperativos da ordem capitalista.  

Finalizo com a reflexão de que apesar dos planos municipais terem sido construídos 

em outro momento da política brasileira, desponta-se um período sombrio no cenário atual e o 

Brasil caminha no sentido oposto de minimizar as diferenças com implementação de políticas 

públicas que não oferecem ao cidadão oportunidades baseadas nos princípios de valorização, 

igualdade e equidade, reduzindo as desigualdades e exclusão social  com o firme propósito de 

se construir uma educação emancipadora ao indivíduo, devido ao fato destas políticas estarem  

arraigadas nas teses do neoliberalismo globalizado. 

 

NOTAS 

¹ Coligação composta pelos partidos PT, PSDC, PRTB, PMNN, PSB, PV, PC do B e PT do B. 
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RESUMO 
O presente artigo apresenta um estudo inicial, a partir das leituras e debates realizados na disciplina Estado, 

Políticas Públicas e Educação, sobre o novo modelo regulatório que norteou as políticas públicas educacionais 

no Brasil, nos anos de 1990, procurando estabelecer uma relação com a política de bônus instituída no Estado do 

Acre, para os profissionais da educação da rede estadual. O artigo procura caracterizar inicialmente o que 

constitui esse novo modelo regulatório, num contexto mais geral, e em especial situando as reformas 

educacionais implementadas no Brasil. Num segundo momento, busca-se situar a política de bônus para os 

profissionais da educação no Estado do Acre, procurando estabelecer nexo com as exigências impostas pelo 

novo modelo de regulação que permeia as políticas educacionais num contexto mais geral. A concepção de 

Estado numa perspectiva neoliberal, impulsionou não só mudanças na sua estrutura e funcionamento, como 

também no âmbito das relações que se estabelecem e na forma de organizar o trabalho. Esse modelo teve grande 

repercussão na definição das políticas sociais, dentre as quais a educação foi uma das mais afetada. As reformas 

educacionais implementadas, especialmente no Brasil a partir da década de 1990, refletiram esse modelo 

neoliberal, alterando a forma de gestão dos sistemas de ensino, e imprimindo novas relações e valores, centradas 

nos princípios norteadores da concepção neoliberal. O resultado é o surgimento de inúmeras políticas públicas 

que convergem para o fortalecimento dessa perspectiva, a exemplo a política de bônus instituída aos 

profissionais da educação no Estado do Acre. 

 

Palavras-chave: Regulação. Política de bônus. Reformas. 

 

ABSTRACT 

This article presents an initial study, based on the readings and debates held in the State, Public Policies and 

Education discipline, on the new regulatory model that guided public education policies in Brazil in the 1990s, 

seeking to establish a relationship with politics in the State of Acre, for education professionals in the state. The 

article tries to characterize initially what constitutes this new regulatory model, in a more general context, and in 

particular placing the educational reforms implemented in Brazil.Secondly, we seek to place the bonus policy  

for education professionals in the State of Acre, seeking to establish a link with the requirements imposed by the 

new model of regulation that permeates educational policies in a more general context.The conception of the 

State in a neoliberal perspective, not only impelled changes in its structure and functioning, but also in the scope 

of the relations that are established and in the form of organizing the work.This model had great repercussion in 

the definition of social policies, among which education was one of the most affected. The educational reforms 

implemented, especially in Brazil since the 1990s, reflected this neoliberal model, altering the management of 

educational systems, and printing new relations and values, centered on the guiding principles of the neoliberal 

conception.The result is the appearance of numerous public policies that converge to strengthen this perspective, 

such as the bonus policy established for education professionals in the State of Acre. 
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Keywords: Regulation. Bonus Policy. Reforms. 

Introdução 

O estudo em questão procura analisar sucintamente as principais alterações ocorridas 

no estado brasileiro, impulsionadas pela crise do capitalismo no final do sec. XX, destacando 

as principais reformas administrativas e educacionais impulsionadas a partir dos anos de 

1990. 

A expressão ―novo modelo regulatório‖, aqui empregada, se refere ao conjunto de 

alterações relacionada com a concepção, reforma e reestruturação do Estado e sua 

administração, que colocou em prática uma nova forma de regulação das políticas públicas 

educativas. 

De forma sintética é possível afirmar que em âmbito mais geral o final do século XX é 

marcado pelo surgimento das concepções neoliberais que em síntese defendem as liberdades 

individuais, a intervenção mínima do Estado nas políticas públicas e o mercado enquanto 

regulador e definidor dessas políticas. 

Essa nova concepção de Estado se fez presente nas reformas implementadas em vários 

países, dentre os quais se destaca o Brasil, especialmente a partir de 1990. Esse contexto dá 

origem a definição de políticas públicas educacionais centradas numa lógica estritamente 

econômica e em modelos de gestão empresarial, tendo como centro os processos de 

avaliações estandardizados e como consequência o afloramento de políticas de 

responsabilização docente. 

Nesse cenário é que busca-se situar a política de bônus que foi instituída no Estado do 

Acre, nos anos de 1999, vista oficialmente enquanto uma política de valorização dos 

profissionais da educação, mas que, no entanto, se mostra intimamente relacionada com os 

novos processos gerenciais definidos para a escola, configurando-se mais para uma espécie de 

“accountability”. No entanto, é importante esclarecer que a temática é objeto de pesquisa que  

está sendo desenvolvida, e o estudo em curso não tem a pretensão de esgotar as discussões 

que a temática impulsiona. 

O estudo é de cunho bibliográfico e documental. Bibliográfico pois procura a partir 

dos teóricos trabalhados na disciplina Estado, Políticas Públicas e Educação, fazer uma 

revisão com aporte na literatura, destacando algumas categorias de análise que nos permite 
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compreender a temática a luz da teoria, e documental porque parte da análise do Decreto nº 

3.191, de 19 de agosto de 2015, que regulamenta o Prêmio Anual de Valorização e 

Desenvolvimento Profissional (VDP), que constitui a política de bônus do Estado do Acre. 

Objetiva, também, demonstrar compreensão acerca dos elementos fundantes da 

educação e das políticas públicas, a partir de uma concepção de Estado, procurando 

estabelecer uma interseção com o objeto de estudo do projeto de pesquisa proposto para o 

programa, cuja pesquisa encontra-se em andamento. 

A primeira parte do estudo se constitui numa breve revisão do acervo teórico acerca 

das mudanças implementadas pela crise do capital a partir do sec. XIX, destacando as 

características e as concepções neoliberais de Estado, sendo utilizados para tanto Silva e 

Souza (2010), Hofling (2001), Ball (2004), Barroso (2005), Fonseca; Richter; Valente, 

(2012). 

Na segunda parte, a partir da discussão acerca da política de acoountability na 

perspectiva de Afonso (2009) e Freitas (2012) será analisado o decreto nº 3.191/2005, que 

regulamentou a política de bônus no estado do acre conhecida como Prêmio de Valorização e 

Desenvolvimento Profissional - VDP procurando identificar e destacar os elementos presentes 

nesta política que se coadunam com as discussões teóricas acerca da nova regulação e seus 

efeitos nas políticas públicas. 

Ao final procura-se evidenciar de forma sucinta as reflexões que o estudo e as 

discussões realizadas na disciplina Estado, Políticas Públicas e Educação proporcionou 

especialmente no alargamento e na compreensão do objeto da pesquisa, no bojo das 

discussões e pesquisas na área das políticas públicas. 

Estado neoliberal e a nova regulação 

Para abordar as características do estado neoliberal, se faz imperioso partir da análise 

do que caracteriza o liberalismo econômico dos séculos XVIII e XIX. 

O liberalismo econômico se constituiu até a terceira década do século XX como uma 

das principais teorias políticas, que apresenta como ponto principal a liberdade política e 

econômica, sendo contrários ao forte controle do Estado na economia e na vida das pessoas. 

Tem como principal teórico o filósofo e economista escocês Adam Smith, que defende, dentre 
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outras questões a presença de um Estado que ―garanta maior liberdade ao livre mercado‖ 

(SOUZA,2010). 

As ideias fundantes do liberalismo econômico se sustentam nos seguintes princípios 

destacados por Souza (2010): predomínio do individualismo, predomínio da liberdade e da 

competividade, naturalização da miséria, predomínio da lei da necessidade, manutenção de 

um Estado mínimo e não garantia de políticas sociais porque estas estimulam o ócio e o 

desperdício, devendo serem garantidas apenas as crianças, idosos e deficientes enquanto 

assistência mínima. 

A concepção de Estado na perspectiva liberal é a de que cabe a este apenas o ―papel de 

proteger o direito à vida, à liberdade individual e aos direitos de segurança e de propriedade‖ 

(SOUZA, 2010). Portanto, o Estado tem como função primordial atuar como arbitro na 

resolução dos conflitos decorrentes do uso da propriedade privada e das relações que dela se 

estabelecem. 

A concepção neoliberal retoma algumas ideias clássicas do liberalismo econômico, 

especialmente no que se refere a defesa da liberdade individual, a não intervenção do Estado 

nas esferas da vida social e ressaltam o mercado enquanto maior regulador e equalizador das 

relações entre os indivíduos. 

A intervenção do Estado constituiria uma ameaça aos interesses e liberdades 

individuais, inibindo a livre iniciativa, a concorrência privada, e podendo bloquear 

os mecanismos que o próprio mercado é capaz de gerar com vistas a restabelecer o 

seu equilíbrio. Uma vez mais, o livre mercado é apontado pelos neoliberais como o 

grande equalizador das relações entre os indivíduos e das oportunidades na estrutura 

ocupacional da sociedade (HOFLING, 2001, p. 37). 

No âmbito das políticas públicas sociais, tanto os liberais como os neoliberais, a 

concebem como um óbice ao desenvolvimento e responsáveis pela crise que atravessa a 

sociedade. No que se refere a educação, pautados nos princípios da liberdade de escolha 

individual e do livre mercado, as ações do Estado devem ser descentralizadas e as políticas 

educacionais devem ser desenvolvidas a partir das parcerias com a iniciativa privada. 

 

Coerentes com estes postulados, os neoliberais não defendem a responsabilidade do 

Estado em relação ao oferecimento de educação pública a todo cidadão, em termos 

universalizantes, de maneira padronizada. Um sistema estatal de oferta de 

escolarização compromete, em última instância, as possibilidades de escolha por 

parte dos pais em relação à educação desejada para seus filhos. (HOFLING, p. 37, 

2001) 
 



 

294 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Essa concepção de Estado na perspectiva neoliberal pressupõe mudanças em sua 

estrutura e funcionamento. A partir de então se estabelecem novas relações sociais e 

hierárquicas, e surge a necessidade de implementação de reformas com fito de pôr em ação o 

novo projeto de sociedade defendido pelo neoliberalismo. 

O Estado passa a exercer um novo papel, passa de um estado de providencia para o 

estado regulador das políticas públicas sociais, tendo a educação como uma das principais e 

mais afetada. Assim o Estado se livra da responsabilidade em prestar exclusivamente um 

serviço público e passa a considerar outros ―prestadores potenciais‖ qual sejam: voluntários e 

privados (BALL,2004). 

Esse novo papel do Estado implica na adoção de novos valores, novos modelos de 

gestão, atrelados a lógica do mercado, e, por conseguinte da iniciativa privada. Desta feita, 

busca-se ―modernizar‖ o serviço público adotando como modelo de gestão a lógica 

empresarial, fundada em valores como competição, concorrência, excelência, 

responsabilização, méritos. 

Sustentado por essa lógica empresarial, o estado passa a realizar diversas reformas, 

sobretudo na educação, que é concebida como uma ―oportunidade de negócios‖, como 

―assunto de comércio internacional‖ (Ball, 2004), reformas estas ―destinadas a reduzir a 

intervenção do Estado na provisão e administração do serviço educativo‖ (BARROSO, 2005). 

Portanto, a nova regulação ou novo modelo regulatório aqui empregado refere-se a 

nova concepção, reforma e reestruturação do Estado e sua administração, sob a ótica da 

política neoliberal. 

Esse novo modelo regulatório é o que Ball (2004) chama de acordo do Pós Estado de 

Bem-Estar Social que tem como pontos relacionais a mercantilização e privatização do setor 

público. Esse novo acordo foi ―celebrado em quase todos os Estados do Ocidente‖ deu 

impulso a certas ações e compromissos baseados no espirito empresarial, na competição, na 

excelência em detrimento de importantes princípios como a equidade, a justiça social e a 

tolerância. 

Quero discutir o surgimento do que, na ausência de melhor expressão, chamarei de 

acordo político do Pós-Estado da Providência, e também esquematizar as oscilantes 

relações no interior desse acordo. Ou seja, trata-se da emergência de um novo 

conjunto de relações sociais de governança e ―de novas distribuições funcionais e 

graduais/hierárquicas de responsabilidades‖ (Dale, 2002). Essa novidade surge das 

mudanças nos papéis do Estado, do capital, das instituições do setor público e dos 
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cidadãos e nas suas relações entre si, ou do que Cerny (1990) chama de a 

―arquitetura mutável das políticas‖. (BALL, p. 1106, 2004) 

No cenário brasileiro esse novo modelo regulatório foi implementado a partir do 

discurso oficial de que era preciso impulsionar uma grande reforma em razão da profunda 

crise em que o Estado estava imerso, de forma a criar condições para inserção do país no 

cenário mundial. A reforma do Estado Brasileiro centrou-se na transferência para o setor 

privado de serviços que poderiam ser controlados pelo mercado, descentralização de serviços 

que devem ser subsidiados pelo Estado para o setor público não-estatal. (OLIVEIRA E 

FERNANDES, 2009). 

Aliados a esses aspectos a reforma previu a superação na forma de administrar, 

propondo a substituição de uma administração pública burocrática por uma administração 

pública gerencial, centrada em processos gerenciais de eficiência e meritocracia. 

Mas para a realização desse novo modelo gerencial novos atores são chamados a fazer 

parte: ONGs, organismos internacionais, instituições filantrópicas e comunitária, ou seja, a 

sociedade civil por meio do terceiro setor. Esses atores passam a ter um papel coadjuvante na 

decisão quanto as políticas públicas e a exercer um certo controle social, sob a direção do 

Estado. 

Na lógica da concepção do Estado gerencial, as políticas sociais são materializadas a 

partir de sua focalização (caracteriza as políticas sociais destinadas a grupos 

vitimados pela pobreza, portanto, vulneráveis e que podem colocar em risco a 

coesão do projeto societário hegemônico), descentralização administrativa e 

financeira e requer da sociedade uma forma de participação solidária, filantrópica e 

voluntária. (OLIVEIRA E FERNANDES, 2009, p.66) 

Corroborou para esse processo a reforma educacional empreendida a partir de 1996, 

com a edição da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-Lei nº 9.394/1996 e 

demais legislações complementares que a sucederam. Esse arcabouço legal constituíram o 

meio pelo qual a nova regulação se concretizou, e os fatores que indicam isso é a 

―descentralização dos serviços sociais, centralização administrativa das unidades e a avaliação 

sistêmica, que incide por meio de exames e testes nacionais padronizados‖ (FONSECA; 

RICHTER; VALENTE, 2012). 

Ganhou corpo no país, a institucionalização das avaliações estandardizadas, por meio 

de um sistema nacional composto pelo Sistema de Avaliação do Ensino Básico (SAEB), 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), Exame de Capacitação do Ensino de Jovens e 
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Adultos (ENCEJA) e pelo Exame Nacional de Cursos (ENC), além da instituição do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) que é apurado a partir do resultado do 

desempenho dos alunos na Prova Brasil e no SAEB (FONSECA; RICHTER; VALENTE, 

2012). 

Nesse sentido interessa-nos focar na avaliação, uma vez que a mesma tem sido 

relevante para a ação regulatória do estado, especialmente no campo da gestão e do 

financiamento, bem como influenciando a organização do trabalho pedagógico da escola e 

mais especificamente o trabalho do professor. É sobre esses aspectos que abordaremos no 

item seguinte. 

Avaliações estandardizadas e a política de bônus para professores no Estado do Acre 

No contexto das mudanças implementadas pela crise do capital nos séculos XIX, XX e 

XXI, a avaliação, especialmente baseada em testes padronizados, tem sido 

predominantemente quantitativa, cujo objetivo e função primordial é medir e comparar 

resultados acadêmicos, promover o ranqueamento de escolas, bem como a responsabilização 

de professores pelo sucesso ou fracasso da educação ofertada. Como se tudo que contasse em 

educação fosse mensurável e comparável (AFONSO, 2009). 

Nessa perspectiva o novo modelo gerencial da educação impõe uma avaliação não 

mais do processo, mas centrada na escola e no professor, baseada em exames e testes 

padronizados, cujo objetivo primordial é instituir um sistema de prestação de contas e 

responsabilização que acaba por recair mais diretamente sobre o trabalho docente. 

Para tratar dessa temática a leitura de Afonso (2009) onde discute o conceito de 

accountability, trouxe grandes contribuições especialmente para compreensão de que 

acoountability não se restringe a simples prestação de contas, mas envolve três dimensões que 

são autônomas, no entanto, fortemente articuladas, quais sejam: avaliação, prestação de contas 

e responsabilização.  

A esse despeito, o autor entende que a avaliação pode ser utilizada, dentre outras 

funções, como condição para o desenvolvimento de processos de prestação de contas e 

responsabilização (acoountability). E que é possível construir um sistema de accountability 

democraticamente avançado que se sustenta em valores como a justiça, a transparência, o 

direito à informação, a participação, a cidadania. Rechaça um sistema de accountability 
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reduzido a uma prestação de contas ritualística ou simbólica, associado a perspectivas 

instrumentais de mero controle. (AFONSO, 2009, p. 16) 

Comungando com as ideias de Afonso (2009), acredito que esse modelo democrático 

de acoountability exige uma mudança de paradigma, especialmente no que se refere aos fins e 

objetivos da educação. Por enquanto o que se verifica, e foi o que o autor analisou em 

Portugal, é uma forma de acoountability centrado em exames nacionais estandardizados que 

tem como efeito, avaliação interna realizada pelos professores nas suas escolas e turmas, 

visando a progressão e certificação dos estudantes, com intuito de situar a escola nas melhores 

posições nos rankings daquelas que ofertam a ―melhor‖ educação. 

Portanto, a avaliação de desempenho dos professores e a avaliação institucional das 

escolas públicas, segundo Afonso (2009) constituem formas parcelares de acoountability.  

 

Em síntese, para além de outras formas parcelares de accountability, actualmente em 

desenvolvimento em Portugal, nomeadamente a que poderá decorrer da avaliação de 

desempenho dos professores e a que poderá advir da avaliação institucional das 

escolas públicas, estamos a assistir, simultaneamente, à emergência de outras duas 

que têm como único fundamento os resultados académicos dos estudantes. Mais 

concretamente, temos, neste último caso, uma forma de accountability sustentada 

em exames nacionais estandardizados e provas aferidas, que se constitui, de forma 

idêntica a outros países, essencialmente como exercício de controlo centralizado por 

parte do Estado; e temos ainda uma outra, centrada nos rankings das escolas, que se 

pode considerar como sendo uma forma de accountability por iniciativa da 

sociedade civil e do mercado, impulsionada, de forma decisiva no caso português, 

por alguns importantes media (privados) de comunicação social. (AFONSO, 2009, 

p. 22) 

 

Das pesquisas realizadas por Afonso (2009), em Portugal, depreende-se que no Brasil, 

embora a realidade educacional seja outra, essas formas de acoountability, como já abordado 

anteriormente, se confirmam, através da instituição do Sistema de Avaliação Nacional e 

locais, que muito embora não se sejam o único componente de um sistema de acoountability, 

mas no contexto em que foram criados, constituem parte inerente a implementação de formas 

de accountability. 

Os efeitos dessa forma de acccountability é a responsabilização do professor, que gera 

tipos de recompensas ou de sanções, que segundo Freitas (2012) compõem o caráter 

meritocrático do sistema. Ou seja, assentada sobre o princípio neoliberal de igualdade de 

oportunidades, o que faz a diferença entre as pessoas é o seu esforço pessoal. Nesse contexto 

os professores são expostos a sanções ou aprovações públicas (FREITAS, 2012). 
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Muitos estados brasileiros, como forma de premiar os professores, cujas escolas se 

destacaram nas avaliações locais, permitindo com que alterasse sua posição no ranking 

nacional, implementaram um sistema de bônus. 

No estado do Acre, esse sistema foi implementado no ano de 2009, no Governo da 

Frente Popular¹, e foi denominado de Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento 

Profissional (PAVDP). 

O prêmio foi instituído pelas Leis Complementares 199, de 23 de julho de 2009 e Lei 

nº 204, de 30 de dezembro de 2009.A primeira lei – Lei Complementar nº 199/2009 cria o 

Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento Profissional (PAVDP) para os docentes do 

quadro efetivo da Secretaria de Estado de Educação - SEE e a segunda, Lei nº 204/2009, cria 

o Prêmio Anual de Valorização e Desenvolvimento da Gestão (PADVG), este concedido a 

equipe gestora das unidades de ensino da rede estadual de educação. 

O prêmio PAVDP, destinado aos docentes do quadro efetivo da Secretaria de Estado 

de Educação (SEE), foi regulamentado no mesmo ano de sua criação por meio do decreto 

nº4.923/2009 que estabeleceu dentre outros a sua composição, critério para recebimento e 

metas como fator de mensuração para recebimento do prêmio.  

Seguindo o mesmo itinerário o PAVDG, concedido a equipe gestora das unidades de 

ensino estadual, foi regulamentado pelo decreto nº 4.924/2009 que fixou os critérios e metas 

para recebimento do prêmio. 

A política de bônus acreana passou a integrar o Plano de Cargos, Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR), e de acordo com o discurso oficial é 

concebida como uma política de valorização dos profissionais da educação da rede estadual. 

Essa política sofreu alterações durante os anos de 2010, 2013, 2014, 2015 e 2017, por 

força das negociações salariais da categoria, e acabou sendo estendida a todos os 

trabalhadores em educação, efetivos ou temporários, que estejam em exercício nas unidades 

escolares e administrativas da SEE. 

Atualmente, a política de bônus encontra-se regulamentada pelo Decreto nº 

3.191/2015, muito embora tenha sido suspenso o pagamento até 2018. O decreto referido é 

uma das fontes de pesquisa utilizada na realização deste estudo foi escolhido, primeiro por ser 

o regulamento vigente e segundo por apresentar metas de aferição para o pagamento do 

prêmio vinculada ao atingimento das metas do índice de Desenvolvimento da Educação do 
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Acre – IDEA. Nesse sentido, muito embora o discurso oficial trate de uma política de 

valorização, as metas indicam uma preocupação com a elevação dos índices educacionais do 

estado. 

Isso fica evidente quando analisamos o art. 4º, item III do Decreto nº 3.191/2015, que 

estabelece critérios adicionais que habilitam os servidores lotados nas unidades escolares ao 

fazerem jus ao prêmio, dentre os quais destaca-se o definido para a equipe gestora: 

III – equipe gestora – formada pelos Diretores, coordenadores de ensino e 

coordenadores administrativos – das unidades escolares da rede pública estadual de 

educação básica: 

a) elevação da proficiência das escolas em relação ao SEAPE, visando à mudança de 

padrões de desempenho: do abaixo do básico para o básico, do básico para o 

adequado; 

b) elevação ou manutenção dos padrões para as escolas que se encontram no padrão 

avançado. (ACRE, Art. 4º, 2015) 

Da análise dos itens a) e b) infere-se que a política de bônus instituída no estado do 

Acre, apresenta traços de uma forma de acoountability centrada na avaliação externa, com a 

finalidade de elevar o índice educacional do estado. Nesse sentido o prêmio acaba por 

estimular a competitividade entre os profissionais da educação e entre as escolas, cuja 

preocupação se centra muito mais em mudar os padrões de desempenho das unidades 

escolares. 

Muito embora a norma regulamentadora estabeleça outros critérios para aferição do 

prêmio, como: cumprimento da jornada escolar, cumprimento das horas de planejamento, 

participação nos programas de formação cuja frequência mínima é de 75% (setenta e cinco 

por cento), 100% (cem por cento) de frequência laboral, para os não docente, Projeto Político 

Pedagógico (PPP) e Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) protocolado ou aprovado 

pela Secretaria de Estado de Educação (SEE), atualizar os dados do Sistema de 

Monitoramento e Avaliação Educacional (SIMAED), cumprir os 200 dias letivos e 800 horas 

aulas, cumprir os prazos do Censo Escolar  e ter as prestações de contas dos recursos 

descentralizados aprovados, é possível verificar que o principal critério é o atingimento das 

metas do Índice de Desenvolvimento da Educação do Acre (IDEA). 

O decreto prevê que o pagamento do prêmio aos servidores da SEE dependerá do 

atingimento das metas do Índice de Desenvolvimento da Educação do Acre – IDEA, ficando 

definido dois grupos de metas: metas para as escolas mistas e metas para as unidades 

administrativas e representações da SEE nos municípios (ACRE, 2015). 
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As metas para as escolas mistas que ofertam mais de uma etapa de ensino, serão 

calculadas a partir da média ponderada das metas para cada uma das etapas (ACRE, 2015). 

Já as metas para as unidades administrativas e representações da SEE nos municípios 

serão as estabelecidas para cada etapa avaliada para a rede estadual e publicadas, calculadas a 

partir de uma medida ponderada das metas para cada uma das etapas (ACRE, 2015). 

Conforme definido no regulamento as ponderações das metas serão de 30%, 30% e 

40%, respectivamente, para as escolas que ofertam Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino 

Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. Já para as escolas que ofertam somente uma das 

etapas do Ensino Fundamental e o Ensino Médio as ponderações serão de 40% e 60%, 

respectivamente e para as Escolas que ofertam as duas etapas do Ensino Fundamental, os 

pesos para a ponderação serão de 50% e 50% respectivamente (ACRE, 2015). 

Para as unidades administrativas e representações da SEE nos municípios o peso para 

as ponderações serão de 30%, 30% e 40%, respectivamente, para as escolas que ofertam 

Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. 

(ACRE, 2015) 

Quanto ao cumprimento das metas, o decreto 3.190/2015 estabelece uma escala, tanto 

para as unidades escolares em que os servidores estiverem lotados como para os lotados nas 

unidades administrativas. A escala estabelecida para as unidades escolares são as seguintes: 

Art. 7º ... 

I – para as escolas que atingirem de 91 a 100% das metas do IDEA, será aplicado o 

percentual de 100%; 

II – para as escolas que atingirem de 81% a 90% das metas do IDEA, será aplicado o 

percentual de 90%. (ACRE, 2015) 

 

Já para os servidores lotados nas unidades administrativas, a escala a ser observada é a 

referida no § 2º do Art. 8º, a saber: 

I – Caso o Estado atinja ou supere as metas do IDEA para cada etapa, será aplicado 

o percentual de 100% do prêmio; 

II – Caso o Estado atinja de 90% a 99% das metas do IDEA para cada etapa 

avaliada, será aplicado o percentual correspondente a 90% do prêmio; 

III – Caso o Estado atinja a meta do IDEA em menos de 90%, em quaisquer das 

etapas avaliadas, os servidores não farão jus à premiação. (ACRE. 2015)   

 

Da análise do texto da norma regulamentadora, não há como negar que a política de 

bônus instituída no Estado do Acre gera um ―incentivo‖, no entanto, esse incentivo não está 

colocado no sentido de induzir a melhoria das práticas escolares e docentes, a partir da 

reflexão do trabalho que professores e demais profissionais realizam no interior da escola, 
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mas um incentivo centrado nos resultados, nos números, numa classificação, o que leva a 

redução da ação educativa como se esta fosse uma atividade que pode ser comparada ou 

mensurada, sem que seja considerada a complexidade e a pluralidade na qual está envolta a 

educação escolar.  

Esse tipo de política reforça ainda mais o caráter meritocrático do sistema e geram 

consequências desastrosas para educação, como as destacadas por Freitas (2012): competição 

entre os profissionais e escola, que retiram toda e qualquer possibilidade de colaboração, a 

pressão que o professor exerce sobre os alunos para obterem êxito nos testes, pressão essa 

gerada pela necessidade de atingimento das metas para o recebimento do bônus/prêmio, 

fraudes, aumento da segregação socioeconômica dentro e fora da escola, a precarização e 

desmoralização do trabalho do professor, e pôr fim a destruição do sistema público de ensino, 

levando à privatização. 

Algumas dessas consequências apontadas por Freitas (2012), podem ser notadas nas 

escolas da rede estadual de ensino acreano, a partir do pagamento da VDP, especialmente as 

que se referem à competição, à pressão exercida sobre os alunos, o estreitamento curricular, 

no entanto, ainda não é possível confirmar essas ocorrências uma vez que a pesquisa ainda 

está em andamento. 

Considerações Finais 

A compreensão das políticas de concessão de bônus exige que se faça uma incursão no 

contexto em que se operou as mudanças implementadas pela crise do capital a partir do século 

XIX, ou seja, se faz necessário entender as novas formas de regulação imposta pelo ―novo‖ 

modelo de sociedade sustentada no discurso da modernidade, eficiência, em que as regras do 

mercado definem as políticas públicas.  

A concessão de bônus/prêmio se constitui numa faceta da nova regulação, por meio da 

qual se busca de um lado premiar a escola e os professores que se destacaram no atingimento 

de metas e índices, e de outro, mesmo que de forma velada, punir os que não obtiverem êxito 

nos resultados. Ao contrário do que ocorreu no Reino Unido, onde professores chegavam a 

ser demitidos (Ball, 2004), no Brasil a punição se concretiza de forma velada, por meio da 

publicização dos resultados que acaba por classificar escolas e professores, e por atribuir a 

responsabilidade do fracasso mais diretamente aos docentes. 
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Nesse sentido é possível fazer alguns questionamentos, por que professores precisam 

de bônus? O que faz com que o magistério careça de premiação?  A resposta a essas questões 

pode ser construída a partir do referencial teórico discutido na disciplina, no entanto, 

compreender como essa política foi instituída no Estado do Acre, qual sentido, sobre que 

bases se assenta, dentre outras questões, exige para além das discussões teóricas, uma 

incursão no contexto local. 

Portanto, mesmo tendo levantado algumas questões que emergiram da análise do 

decreto que regulamentou a política de bônus do Estado do Acre, há ainda inúmeras questões 

que precisam ser investigadas e que serão objetos de estudos posteriores. 

 

Notas 

¹ Frente Popular - coalizão de forças capitaneada pelo PT no final de 1998 no Estado do Acre, composta pelos 

partidosPC, PC do B, PDT, PHS, PMB, PRB, PROS, PRP, PSB, PSDC, PSL,  PTB, PT do B, PTN.PT, PSB. 
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GT 2: Políticas Educacionais 
RESUMO 

Este artigo pretende abordar sobre a Educação Infantil do campo, evidenciando a realidade das escolas do campo 

no município de Guajará Mirim- Rondônia. Nossa problemática é: quais são as possibilidades de políticas 

púbicas educacionais apontadas pelos professores do município de Guajará Mirim- RO, em relação à inclusão da 

Educação Infantil na Educação do campo? O objetivo é investigar sobre as possibilidades de políticas 

educacionais que possam incluir a Educação Infantil nas escolas da Educação do Campo no município de 

Guajará Mirim – RO. Nossa metodologia foi qualitativa, descritiva de estudo de campo. O instrumento de 

pesquisa foi um questionário com duas perguntas, realizado a seis professores de seis escolas do campo. Nas 

considerações finais ressaltamos os desafios vivenciados pelos escolares e professores da Educação do Campo, 

observados durante a pesquisa empírica e logo a seguir sublinhamos os apontamentos sugeridos pelos 

professores para a inclusão da Educação Infantil no campo. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Educação de Campo. Políticas Públicas Educacionais. 

 

ABSTRACT 

This article intends to approach about the Infantile Education of the field, evidencing the reality of the schools of 

the field in the municipality of Guajará Mirim-Rondônia. Our problem is: what are the possibilities of 

educational public policies pointed out by the teachers of the municipality of Guajará Mirim-RO, in relation to 

the inclusion of Early Childhood Education in the field? The objective is to investigate the possibilities of 

educational policies that may include Early Childhood Education in the schools of the Field Education in the 

municipality of Guajará Mirim - RO. Our methodology was qualitative, descriptive of field study. The research 

instrument was a questionnaire with two questions, carried out to six teachers from six rural schools. In the final 

considerations, we highlight the challenges faced by schoolchildren and teachers of the Field Education, 

observed during the empirical research and soon afterwards we underline the notes suggested by the teachers for 

the inclusion of Early Childhood Education in the field. 

 
Keywords: Early Childhood Education. Field Education. Public Educational Policies. 

 

 

Introdução  

Esse trabalho evidencia a Educação Infantil do campo, com o recorte do objeto de 

estudo no município de Guajará Mirim- RO. O interesse em pesquisar sobre esse tema surgiu 
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das vivências educacionais em escolas rurais na infância enquanto alunas da Educação do 

Campo.  

Nesse contexto, de experiências concretas e vivências reais da educação do campo 

surgiu a nossa problemática: quais são as possibilidades de políticas púbicas educacionais 

apontadas pelos professores do município de Guajará Mirim-RO, em relação à inclusão da 

Educação Infantil na Educação do campo? Temos como objetivo principal investigar sobre as 

possibilidades de incluir a Educação Infantil nas escolas da Educação do Campo no município 

de Guajará Mirim – RO. 

Iniciamos com uma breve contextualização do que entendemos sobre educação e 

escolas do campo. Prosseguimos com reflexões sobre a Educação Infantil no Campo e as 

Novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil e seus apontamentos para as 

práticas educativas.  

A partir disso, focamos nas possibilidades de políticas públicas educacionais sugeridas 

pelos professores que trabalham em escolas do campo  

A metodologia foi qualitativa, descritiva de estudo de campo. Nas considerações finais 

foram destacados diversos desafios para a melhoria da Educação do Campo, assim como, 

apontamentos sugeridos pelos professores para a inclusão da Educação Infantil no campo.  

 

Da condição subjetiva à realidade objetiva da educação do campo  

Iniciamos esse texto refletindo sobre as marcas históricas de supressão dos direitos 

sociais, humanos e culturais que os sujeitos do campo enfrentam no Brasil. Usamos como 

referência a citação dos autores Fernandes, Cerioli e Caldart (2009,21) que anunciam com 

maestria, um discurso tendencioso que exclui os sujeitos do campo eos distanciam de uma 

educação de excelência, causando desigualdades entre a escola rural e urbana, considerando a 

população que vive no campo como parte atrasada e fora do lugar almejado do projeto de 

modernidade. 

Há uma tendência dominante em nosso país, marcado por exclusões e desigualdades, 

de considerar a maioria da população que vive no campo como a parte atrasada e 

fora do lugar almejado projeto de modernidade. [...] Nesta lógica, não haveria 

necessidade de políticas públicas específicas para estas pessoas, a não ser do tipo 

compensatório à sua própria condição de inferioridade, e/ou diante de pressões 

sociais. A situação da educação no meio rural hoje retrata bem esta visão. 
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A citação acima retrata a condição subjetiva constituída pelo preconceito vivenciado 

na prática social dos sujeitos do campo e urbano. No entanto, Fernandes, Cerioli e Caldart 

(2009, p.22) prosseguem afirmando que: 

Embora dominante, esta tendência não consegue avançar sem contradições. De um 

lado estão as contradições do próprio modelo de desenvolvimento, entre elas a da 

crise do emprego e a consequência explosiva que traz para a migração campo-

cidade. De outro está a reação da população do campo, que não aceita esta 

marginalização/exclusão, e passa a lutar pelo seu lugar social no país, construindo 

alternativas de resistência econômica, política, cultural, que também incluem 

iniciativas no campo da educação. 

Nesse sentido a Educação do Campo tem resistido e tem lutado no sentido contrário, 

se contrapondo as adaptações do urbano para o rural.  Silva, Pasuch e Silva (2012, p,59) 

relatam que: 

A Educação do Campo surge na contraposição as propostas adotadas sob o nome de 

―Educação Rural‖. As políticas públicas advindas das propostas da Educação Rural 

foram instrumentos para a ocupação e o uso do território nacional em áreas de 

interesse para serem colonizadas no interior do País. Do ponto de vista pedagógico, 

as propostas da Educação Rural seguiam a orientação de adaptar os conteúdos das 

escolas urbanas ao contexto rural. A Educação do Campo, entendida como direito 

nos marcos da equidade, o que inclui a justiça social e o reconhecimento das 

especificidades, rejeita a imposição de um modelo educacional e pedagógico que 

nega as culturas, os saberes, e os modos de produção da vida das populações do 

campo. 

Vale destacar, que marco inicial na luta dos sujeitos do campo pelo seu lugar social no 

Brasil foi a Conferencia Nacional ―Por uma Educação Básica do Campo‖ realizada na década 

de 90. Caldart (2002, p.15) descreve: 

Nossa caminhada enquanto articulação nacional Por Uma Educação do Campo 

começou no processo de preparação da Conferência Nacional Por Uma Educação 

Básica do Campo, realizada em Luziânia, Goiás, de 27 a 31 de julho de 1998. [...] 

Na conferencia reafirmamos que o campo existe e que é legitima a luta por políticas 

públicas específicas e por um projeto educativo próprio para quem vive nele 

Desse modo, fica esclarecido que a Educação do Campo não se encontra no meio 

urbano. Ela tem vida própria.  A Educação do/no Campo respeita os espaços do campo e o 

cotidiano dos escolares, pois a sua dinâmica em construir o conhecimento científico diferencia 

dos que moram no centro urbano cidade. 

A discussão principal, nesta Conferência, nos parece ser a de como garantir que 

todas as pessoas do meio rural tenham acesso a uma educação de qualidade, voltada 

aos interesses da vida no campo. Nisto está em jogo o tipo de escola, a proposta 

educativa que ali se desenvolve e o vínculo necessário desta educação com uma 
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estratégia especifica de desenvolvimento para o campo. (FERNANDES, CERIOLI, 

CALDART, 2009, p.23) 

Assim, na condição objetiva a Educação do Campo tem buscado estratégias para sua 

organização na formação dos escolares. A Educação do Campo procura construir junto com a 

comunidade e alunos uma identidade vinculada a realidade do campo, sua vivência e seus 

conhecimentos escolares e não escolares, superando antigos paradigmas. 

Fernandes, Cerioli e Caldart (2009, p.25;27) resumem com maestria a expressão 

educação do campo que substitui a antiga educação rural. 

Decidimos utilizar a expressão campo e não mais a usual meio rural, com o objetivo 

de incluir no processo da Conferência uma reflexão sobre o sentido atual do trabalho 

camponês e das lutas sociais e culturais dos grupos que hoje tentam garantir a 

sobrevivência deste trabalho. Mas quando discutimos a educação do campo estamos 

tratando da educação que se volta ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do 

campo, sejam os camponeses, incluindo os quilombolas, sejam as nações indígenas, 

sejam os diversos tipos de assalariados vinculados à vida e ao trabalho no meio rural 

Nosso propósito é conceber uma educação básica do campo, voltada ao interesse e 

ao desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham 

no campo, atendendo às suas diferenças históricas e culturais. 

Entendemos a Educação do Campo nessa mesma linha de raciocínio. Educação do 

Campo é a que mobiliza conhecimentos nas diferentes identidades e organizações sem perder 

de vista o desenvolvimento sociocultural e econômico dos povos que habitam e trabalham no 

campo, desde que atenda às suas diferenças históricas e culturais já construídas nas práticas 

existentes de cada sujeito. 

E por escolas? ―Estamos entendendo por escolas do campo aquela que trabalha os 

interesses, a política, a cultura e a economia dos diversos grupos de trabalhadores e 

trabalhadoras do campo‖ (FERNANDES, CERIOLI, CALDART, 2009, p.53).  

Por acreditarmos numa escola do campo comprometida com a busca dos interesses dos 

homens e mulheres do campo ―é necessário e possível se contrapor a lógica de que escola do 

campo é escola pobre, ignorada e marginalizada‖ (CALDART, 2002, p.18). 

O salutar exercício da luta pela Educação do Campo é um propósito que nunca acaba. 

É necessário dispor de propósitos para alcançarmos as proposições Por Uma Educação do 

Campo. Nesse sentido: 

Continuaremos lutando pelo respeito, pela valorização profissional, e por melhores 

condições de trabalho e de formação para as educadoras e os educadores do campo, 

e conclamamos sua participação efetiva na definição da política educacional e na 

construção do projeto educativo do povo que vive no campo. (CALDART, 2002, 

p.19). 
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O sentido que damos a Educação do Campo e aos sujeitos que vivenciam as escolas do 

campo estão permeados por sentimentos de aproximação, distanciamento, reconhecimento, 

estranhamento. Não basta ter sentimento, é preciso saber o que fazer com ele, como 

equacionar o relacionamento entre os diferentes sujeitos que se fazem presente no campo. 

O campo tem diferentes sujeitos, São pequenos agricultores, quilombolas, povos 

indígenas, pescadores, camponeses, assentados, reassentados, ribeirinhos, povos da 

floresta, caipiras, lavradores, roceiros, sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, 

boia-fria e outros grupos mais [...] Na trajetória do movimento Por Uma Educação 

do Campo estamos construindo alguns aprendizados básicos sobre estas diferenças, 

que talvez já possam mesmo ser considerados traços de nossa identidade. Um deles 

é que nossa diferença não apaga nossa identidade comum: somos um só povo; 

somos a parte do povo brasileiro que vive no campo e que historicamente tem sido 

vítima da opressão e da discriminação, que é econômica, política e cultural. 

Aprendemos que a nossa divisão em nome das diferenças somente interessa a quem 

nos oprime: ―dividir para melhor dominar‖ é uma máxima tão antiga quanto a 

própria dominação. (CALDART, 2002 p.30) 

Até aqui refletimos sobre educação, escolas e sujeitos do campo. Entendemos que a 

Educação do Campo foi edificada pelo movimento das lutas em suas expressões, movimentos 

e identidades. A escola como lugar esquemático e privilegiado para a humanização e 

emancipação dos sujeitos que vivem no/do campo em todas as dimensões sejam sociais, 

econômicas e culturais. 

Primando o valor dos sujeitos do campo, sempre com a perspectiva do diálogo entre as 

diferentes identidades, rompendo com a visão unilateral (campo-cidade) do assistencialismo, 

do Jeca Tatu, do sujeito que está à parte da sociedade e avançar para a interação campo- 

cidade, com o propósito de conceber o lugar do campo na sociedade moderna, percebendo as 

políticas públicas como instrumentos de intervenção para o desenvolvimento da educação e 

das escolas do campo.  

Entretanto, devido à condição historicamente sublinhada pela marginalização e 

esquecimento dos sujeitos do campo há poucos investimentos de políticas públicas concretas 

no âmbito da Educação do Campo ―um dos problemas do campo no Brasil é a ausência de 

políticas públicas que garantam seu desenvolvimento em formatos adequados à melhoria da 

qualidade de vida das pessoas que ali vivem e trabalham‖ (FERNANDES, CERIOLI, 

CALDART, 2009, p.49).  

Um outro grande desafio é pensar numa proposta de desenvolvimento da Educação 

Infantil do Campo, que leve em conta os sonhos e a história dos sujeitos do campo. Daqui em 
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diante, vamos relacionar Educação do Campo com a Educação Infantil, o que nos parece ser 

uma tarefa exaustiva, uma vez que:  

Não basta ter escolas no campo; queremos ajudar a construir escolas do campo, ou 

seja, escolas com um projeto político pedagógico vinculado às causas, aos desafios, 

aos sonhos, à história e à cultural do povo trabalhador do campo. (FERNANDES, 

CERIOLI, CALDART, 2009, p.23) 

Nessa esteira, discutiremos as propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil do campo, por ser a representação inicial de políticas públicas que 

articularam Educação do Campo e Educação Infantil, assim como a orientação das propostas 

pedagógicas de todas as instituições escolares brasileiras da educação de crianças dos 

primeiros meses a 5 anos de idade. Silva, Pasuch, Silva (2012, p.66) 

Do ponto de vista das concepções pedagógicas, foi somente no fim de 2009, com a 

revisão das DCNEI pelo Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CEB nº 

5/2009), que se viu a primeira regulamentação nacional que articula a Educação do 

Campo e a Educação Infantil no âmbito da discussão curricular. As DCNEI, com 

abrangência nacional, defendem princípios e procedimentos nacionais para as 

propostas pedagógicas das instituições de Educação Infantil. Todos os seus artigos 

dizem respeito, portanto, a todas as instituições, públicas ou privadas, localizadas em 

territórios rurais ou urbanos. 

Considerando o acima exposto, é preciso compreender que a Educação Infantil do 

campo, não emerge no abandono das políticas públicas brasileira, mas surge, sobretudo, 

amparada pelas DCNEI (2010): 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil articulam-se às 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica e reúnem princípios, 

fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do 

Conselho Nacional de Educação, para orientar as políticas públicas e a elaboração, 

planejamento, execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de 

Educação Infantil. (BRASIL, 2010) 

É preciso compreender que a DCNEI é um documento produzido pelo Ministério da 

Educação articulado com outras instituições educativas com objetivo de orientar políticas 

públicas para a Educação Infantil.  

No entanto, não podemos esquecer que transpor algumas ideias subjetivas às 

condições objetivas das escolas da Educação Infantil do campo servem para legitimar a 

dominação ou a emancipação das crianças, filhas dos trabalhadores e trabalhadoras do campo. 

De acordo com as DCNEI (2010): 
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As propostas pedagógicas da Educação Infantil das crianças filhas de agricultores 

familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados 

da reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, devem: Reconhecer os 

modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da 

identidade das crianças moradoras em territórios rurais; Ter vinculação inerente à 

realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como a 

práticas ambientalmente sustentáveis; Flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas 

e atividades respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas 

populações; Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na 

produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural; Prever a 

oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e 

socioculturais da comunidade. (BRASIL, 2010, p.24) 

Vale ressaltar que apesar de ressaltar e reconhecer os modos próprios de vida no 

campo, o que é importante, ainda está muito tímida a proposta.  Prevê apenas uma 

operacionalização abstrata da organização pedagógica da Educação Infantil no campo, sem, 

contudo, estabelecer uma política que assuma, de fato ―a identidade do meio rural, não só 

como forma cultural diferenciada, mas principalmente como ajuda efetiva no contexto 

especifico de um novo projeto de desenvolvimento do campo (FERNANDES, CERIOLI, 

CALDART, 2009, p.27). 

Com base nessas assertivas, podemos pontuar: 

Pensar em uma proposta de escola do campo, hoje, não é, pensar num ideário 

pedagógico pronto e fechado, mas, ao contrário, é pensar num conjunto de 

transformações que a realidade vem exigindo/ projetando para a escola (educação 

básica) neste espaço social, neste momento histórico, (FERNANDES, CERIOLI, 

CALDART, 2009, p.53). 

No caso das DCNEI (2010) identificamos um apontamento de forma genérica à 

identidade das crianças que moram no campo ao tratar apenas do reconhecimento sem refletir 

sobre o processo da construção dessa identidade da criança do campo. ―A identidade é uma 

construção multirreferencial, definida por processos complexos de significação socialmente 

determinados. Portanto, não é uma positividade, não é um absoluto que se encerra em si 

mesmo, é uma relação‖ (RIOS, 2011, p.44).  

Não estamos afirmando que as DCNEI (2010) não representam um avanço na 

construção das propostas pedagógicas, pelo contrário, é um ponto de partida à valorização da 

singularidade do desenvolvimento da criança do campo. Torna-se um marco na História da 

consolidação da Educação Infantil do Campo, mas precisa ser implementada. Silva, Pasuch, 

Silva (2012, p.68) partem do princípio que: 
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As DCNEI (Resolução CNE/CEB nº5/2009) imprimiram, portanto, um marco legal 

histórico na Educação Infantil e no atendimento à criança do campo. Esse marco 

requer desdobramentos para as políticas e práticas cotidianas com as crianças e, 

consequentemente, necessita ser acompanhado da produção de material didático que 

subsidie as creches/pré-escolas e os municípios. 

Ainda acrescentam: 

O fato de termos esses marcos legais atuais da Educação Infantil do campo e das 

questões recentes que estes impõem aos sistemas e aos (às) professores (as) não 

significa dizer que a educação para as crianças de zero a seis anos de idade sejam 

completamente novas. Na verdade, as significações a elas atribuídas são recentes, 

construídas no embate entre concepções de mundo, de criança e de campo existentes 

em nossa sociedade atual. (SILVA, PASUCH, SILVA, 2012, p.68) 

Tais embates se situaram e se situam nos diferentes tempos e espaços socioculturais. 

―Assim, a vocação do homem é a de ser sujeito e não objeto. Cada homem está situado no 

espaço e no tempo, no sentido em que vive numa época precisa, num lugar preciso, num 

contexto social e cultural preciso‖ (FREIRE, 1980, p.34). Por fim: 

A Educação Infantil do campo vem sendo construída no diálogo e na contraposição a 

antigas práticas e concepções. Quando verificamos a história e o cenário das 

proposições da Educação Infantil e da Educação do Campo, elementos comuns 

emergem revelando uma estreita relação entre ambas, não na política pública em si, 

visto que esta ocorreu e ainda ocorre de modo fragmentado e separado, mas naquilo 

que as move, nas questões reivindicadas pelos movimentos sociais e sindicais que 

foram seus protagonistas e, inclusive, nos seis impactos. Dessa perspectiva, 

compreende-se que há fios que ligam a Educação Infantil e a Educação do Campo, 

produzidos na concretude das condições de existência e de oferta da educação das 

crianças do campo e nas significações em torno dela. (SILVA, PASUCH, SILVA, 

2012, p.69) 

A partir deste relato percebemos que a Educação Infantil do campo, por sua vez, 

corresponde às questões reivindicadas pelos sujeitos que vivem no campo. Assim defender, 

creche e pré-escola para as crianças do campo como ato político e de direito implica numa 

intencionalidade dos sujeitos do campo, no sentido de realizar na concretude da Educação do 

Campo espaços educativos para crianças de 0 a 5 anos.  

 

Metodologia, Resultados e Discussões 

Para realizar essa abordagem realizamos uma pesquisa no município de Guajará 

Mirim – RO em 6 escolas com 6 professores (as). A metodologia foi qualitativa, descritiva de 

estudo de campo. Martins (1991, p.52) afirma que: ―A descrição constitui, portanto, 

importância significativa no desenvolvimento da pesquisa qualitativa‖. O instrumental da 



 

312 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

pesquisa foi um questionário com 2 perguntas. São vários os sujeitos do campo: moradores, 

pais, mães, irmãos, trabalhadores, trabalhadoras, crianças, jovens, professores, alunos, 

servidores.Desse diverso grupo, escolhemos os professores como trabalhadores do campo, 

para trazer à baila essa discussão de políticas públicas educacionais para realizar na 

concretude da Educação do campo escolas para crianças de 0 a 5 anos. Martins (1991, p.54) 

faz uma ressalva: ―O primeiro característico da descrição é que haja alguém, um outro sujeito 

a quem a descrição seja dirigida e que ―não conhece‖ o assunto ou o objeto descrito‖. 

Na análise de dados escolhemos codinomes para as escolas e professores, alcunhando-

os de ―professor (a) A até o professor (a) F‖. E as escolas de ―escola 1 até a escola 6‖. 

Iniciamos o trabalho na ―escola 1‖ com o professor A. Observamos que a escola 

atende apenas os alunos das séries iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). Uma 

característica, que nos chamou atenção, foi encontrar somente uma sala e uma professora 

atendendo 14 alunos, matriculados do 1º ao 5º ano.  

Embora nosso questionamento seja pela temática da Educação Infantil no campo, nos 

sensibilizamos e podemos até dizer, que nos angustiamos com essa realidade quanto ao tipo 

de organização dessa escola e a falta de políticas públicas para subsidiar as necessidades das 

escolas do campo.  Pinto (2006) ao abordar sobre os desafios da Educação do Campo, usando 

dados do IBGE, 2000 (Censo Demográfico) e pelo Inep/MEC (Censo Escolar) do ano de 

2002, já anunciava nas análises de sua pesquisa, essa triste realidade. Pinto (2006 p.28) 

assevera: 

Quanto ao tipo de organização dessas escolas, o Censo Escolar 2002 mostrou que 

64% daquelas que oferecem o ensino fundamental de 1ª a 4ª série são formadas, 

exclusivamente, por turmas multisseriadas ou unidocentes. Essas turmas têm um 

único professor que ministra o conteúdo relativo às quatro séries iniciais do ensino 

fundamental.  

Nesse contexto, percebemos o reducionismo na Educação do Campo. Os escolares 

além de possuírem idades distintas, também possuem conhecimentos e necessidades de 

aprendizagens diferentes. Silva e Lima (2012, p.8) contribuem para essa reflexão ao 

afirmarem: 

Muitas são as angustias dos professores que trabalham nas escolas do campo no 

momento de planejar suas atividades para contemplar a multiplicidade de saberes e 

ritmos diferenciados em turmas, muitas vezes multisseriadas, uma vez que estas 

exigem um cuidado no processo de elaboração para atender ás especificidades das 

crianças em relação escola-comunidade.  
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Dessa forma, assumir e definir objetivos para garantir o desenvolvimento intelectual, 

voltados para a vida do campo e da cultura, considerando o contexto de uma turma 

multifacetada, trata-se de se afirmar numa autêntica e permanente opressão. ―Os oprimidos, 

contudo, acomodados e adaptados, ―imersos‖ na própria engrenagem da estrutura 

dominadora, temem a liberdade, enquanto não se sentem capazes de correr o risco de assumi-

la‖. (FREIRE,2011, p.47). 

Sob a lógica da sociedade capitalista permanecem no silêncio e no isolamento, 

enfrentando as dificuldades para lidar com tamanha heterogeneidade de idades, séries, ritmos 

e necessidades de aprendizagem, como se os escolares fossem retalhos e ao final do processo 

de ensino e aprendizagem pudéssemos construir uma colcha.  

Demos continuidade, e a pesquisa continua revelando o ensino nas escolas do campo, 

sendo conduzido em uma única sala e com exclusivamente um (a) professor (a). Na ―escola 

2‖ encontramos características muito parecidas com a ―escola1‖. Nessa escola temos 22 

alunos matriculados em anos diferentes. Nesse caos, ambas, escola 1 e 2 atendem somente os 

alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em apenas uma sala, contando com 

exclusivamente uma professora.  

Na escola ―3‖ as características de organização escolar permanecem com tão somente 

com uma professora, atendendo todos os alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. O que 

muda nessa escola é a alternância dos horários, com atendimento nos dois turnos. No 

matutino a professora atende o ciclo de alfabetização e no vespertino o 4º e 5º ano. Na escola 

4 a realidade é a mesma. Atendimento somente no ensino fundamental do 1º ao 5º ano do 

ensino, em uma única sala com 13 alunos matriculados aleatoriamente sendo atendidos por 

uma professora. 

Os percursos formativos dessas escolas da Educação do Campo, incitam a reflexão da 

trajetória da vida escolar desses professores e alunos, envolvidos por diferentes universos, que 

precisam ser sintetizados em uma única sala, com apenas uma professora.  

Estudos mostram as dificuldades enfrentadas pelas escolas multisseriadas. De um 

lado está a precariedade da estrutura física e, de outro, a falta de condições e a 

sobrecarga de trabalho dos professores [...] o que possivelmente interfere no 

processo de ensino-aprendizagem. (PINTO, 2011, p.28) 

Na escola 5 não há mudanças. Atende 10 alunos matriculados no 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental em uma sala com uma professora. Por fim, na escola 6 continua o mesmo 
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contexto das demais escolas pesquisadas. Atende do 1º ao 5º ano do ensino fundamental com 

18 alunos, em uma sala e 1 professor. 

Percebemos que a Educação do Campo tem casos específicos características próprias, 

de organizações com salas multisseriadas, falta de recursos pedagógicos e financeiros, mínima 

estrutura física, nenhuma política pública educacional. Pinto (20011, p.23;31) destaca 

algumas das realidades encontradas nas escolas rurais: 

As escolas rurais de educação básica apresentam características próprias em função 

da dispersão da população residente. Os estabelecimentos são, em sua grande 

maioria, de pequeno porte [...] As escolas rurais apresentam características físicas 

bastante diferenciadas das escolas urbanas. Em termos dos recursos disponíveis, a 

situação da escola da área rural ainda é bastante carente. Para aquelas localizadas na 

zona rural o perfil é diferente, ou seja, 94% das escolas tem menos que cinco salas 

de aula.  

Identificamos diversos desafios, e a partir desse contexto, fomos investigar as 

possibilidades para a inclusão da Educação Infantil a partir dos relatos dos professores 

unidocentes das escolas pesquisadas. Inicialmente perguntamos: quais são suas expectativas 

em relação à educação no campo? Tivemos como respostas as seguintes narrativas:  

 

 Professora ―A‖: mais atenção do sistema, mais investimento, melhoria da estrutura da 

escola, melhores condições de trabalho e material de apoio.  

 Professora ―B‖: apoio, assistência nas dificuldades da escola rural, principalmente no 

atendimento das crianças com necessidades especiais, material de apoio adequado, 

médico próprio para as dificuldades das crianças, pois estou com uma criança que 

precisa de fonoaudiólogo, parceria de outras instituições com a escola, além da 

prefeitura, como com a Universidade, projeto de extensão com a Universidade, como 

por exemplo, um evento que aconteceu em 2016 no dia das crianças e foi muito 

gratificante. Mais estrutura física na escola. 

 Professora ―C‖: A educação do campo e um desafio, pois passa por diversos problemas 

e o sistema deveria fazer um estudo para melhorar o atendimento dos alunos, 

principalmente implantando a Educação Infantil no campo para melhorar o seu 

desenvolvimento educacional. 

 Professora ―D‖: Minhas expectativas em relação a educação no campo e que possamos 

melhorar a qualidade do ensino, estruturas físicas da escola e que principalmente os 
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professores possam dedicar o seu trabalho para a área pedagógica do processo de 

ensino e aprendizagem, sem se preocupar em realizar as outras funções da escola 

como por exemplo: fazer a merenda, a limpeza, a gestão.  

 Professora ―E‖: Energia elétrica, a oportunidade de termos alunos da Educação 

Infantil, atenção do Poder Público, construção de uma nova escola, melhoria na 

estrutura física da escola pois a escola ainda funciona com fossa negra e já fazem mais 

de 5 anos que vivenciamos esse descaso, construção de uma cozinha, banheiro, 

transporte adequado para os alunos, suporte para a continuar os estudos após o termino 

do ensino fundamental, pois quando o aluno chega ao 5º não vê alternativas para 

prosseguir com os estudos, e acaba tendo que ir cidade, o que não cabe para alguns. 

 Professor ―F‖: As mais trágicas possíveis.  Isto porque a educação urbana vai de mal a 

pior, imagina a do Campo. Agora pensa: a educação de difícil acesso tem alguma 

chance neste quadro sombrio que atravessamos em todo o contexto da educação 

pública? Não temos pensadores para pensar a educação de difícil acesso. Estou agora 

engatinhando nas minhas reflexões para escrever sobre esse assunto. Mas, posso dizer 

que depois de sete anos convivendo com as populações minoritárias, os seringueiros, 

ainda consigo ver uma benfeitoria: o transporte fluvial e terrestre que atendem os 

alunos. Ainda tenho a expectativa de implantar a Educação Infantil, apesar de todos os 

problemas. Nesse caso, o que mais me preocupa, são as crianças das comunidades de 

difícil acesso, pois sofrem com as modificações naturais e enfrentam barreiras 

drásticas como caída de árvores, baixos de praias, animais peçonhentos e aquáticos 

como as arraias no verão. No inverno são as chuvas e canaranas que atravessam o rio 

chegando às vezes a um comprimento de cem a quinhentos metros, aqui são chamadas 

colchas. 

 

São diversas as expectativas, qualidade no processo de ensino e aprendizagem; 

recursos pedagógicos; infraestrutura da escola; condições de trabalho; apoio de equipes 

multidisciplinares; parceria com outras instituições; formação contínua; Inclusão da Educação 

Infantil; funcionários para exercer as outras funções da escola; oportunidades de continuidade 

nos estudos para os alunos; pesquisas e pesquisadores que se interessem e destaquem a 

Educação do Campo a partir de suas particularidades. 
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O que foi possível observamos, desde a realidade da organização das escolas em salas 

multisseriadas e professores unidocentes é a escola vinculada a desumanização, subserviência 

e alienação. No entanto, a partir das respostas da primeira questão já é possível 

compreendermos que os professores não estão conformados com essa realidade. Eles anseiam 

por políticas públicas educacionais que provoquem mudanças e transformações nas diversas 

dimensões, sejam elas, estruturais, sociais, culturais e educacionais.  

Da última dimensão citada anteriormente, destacaremos a Educação Infantil por ser o 

nosso objeto de pesquisa. Usamos a seguinte pergunta: quais possibilidades você apontaria 

para realização da Educação Infantil no Campo? Segue as narrativas: 

 

 Professora ―A‖: Não vejo possibilidades, pois teríamos que ter uma sala e um 

profissional para atuar na área da Educação Infantil do campo, e mais alunos. 

 Professora ―B‖: Penso em uma educação específica para atender somente os alunos 

da Educação Infantil, assim poderíamos atender mais alunos, desde que tivéssemos 

uma estrutura física melhor para a escola, com mais salas de aulas. 

 Professora ―C‖: Até o momento não vejo nenhuma possibilidade. 

 Professora ―D‖: Poderia melhorar a estrutura da escola, oferecer material de acordo 

com as necessidades dos alunos e qualificar os professores para atender a Educação 

Infantil. Já participei de formação que não foram concluídas.  

 Professora ―E‖: Ao meu ver, temos a possibilidade de fazer como fazem na Educação 

Infantil da zona urbana, em horários alternados. Matutino atenderíamos a Educação 

Infantil e vespertino o Ensino Fundamental. 

 Professor ―F‖: Como já descrevi a educação de difícil acesso não e amparada por lei. 

Colocam a educação do campo em um balaio de gato, como se fosse igual em todas 

as regiões, padronizam e engessam. Os incisos 1,2 e 3 do artigo 28 LDB é bastante 

vago para dar conta dessas particularidades e os fazendeiros foram os primeiros a se 

beneficiar deste artigo com a educação chamada pedagogia da alternância. Já os 

povos minoritários por não se organizarem para cobrar e fazer valer os seus direitos 

acabam por abandonar seu lugar para levar seus filhos à cidade e perdê-los para o 

tráfico e prostituição. 
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As respostas dadas pelos professores, reafirmam e dialogam com a análise anterior da 

primeira pergunta, principalmente, no que diz respeito, a contestação dos professores, no que 

ser refere, a realidade das escolas da Educação do Campo, assim como as aspirações de 

mudanças nos contextos estruturais, sociais, culturais e educacionais.  

No que diz respeito as possibilidades de incluir a Educação Infantil do campo no 

município de Guajará Mirim, são várias e relevantes todas as questões citadas pelos 

professores, como por exemplo: uma escola específica para os alunos da Educação Infantil 

com infraestrutura adequada para esse nível de ensino; materiais e recursos pedagógicos; 

formação de professores; horários alternados; olhar especifico para cada região, primando o 

respeito pela diversidade e especificidade da localidade em sí.  

A maioria dos professores, 67% conseguem ver possibilidades para a inclusão da 

Educação Infantil do campo, inclusive as descrevem.   

Contudo, 33% não enxergam nenhuma possibilidade de inserir a Educação Infantil do 

campo. 

Ao que parece, ainda existe uma parcela que ainda entende a condição subjetiva de 

Educação do Campo, marcada pela História, como lugar de opressão e descaso. Como se 

ainda, não tivesse conseguido avançar para uma realidade social objetiva, produzida pela 

socialização dos sujeitos do campo, permeadas de lutas, no sentido de alcançar as mudanças e 

transformações necessárias para a inclusão da Educação Infantil do campo a partir de políticas 

públicas educacionais sérias e comprometidas com esses sujeitos. 

Esta é a materialidade dos resultados das possibilidades, que por vezes, tem sido tão 

difícil de concretizar nesses lugares demarcados pela perversidade das desigualdades 

construídas ao longo da História da Educação Brasileira. Freire alerta: 

A realidade social, objetiva, que não existe por acaso, mas como produto da ação 

dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são os produtores 

desta realidade e se está, na ―inversão da práxis‖, se volta sobre eles e os condiciona, 

transformar a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens. (FREIRE, 

2011, p. 51) 

Dessa forma, é tarefa dos homens, dos sujeitos do campo, e aqui destacamos ―o 

professor‖ que trabalha na Educação do Campo, para lutar por sua libertação e pela libertação 

dos demais sujeitos trabalhadores do/no campo.  
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Ao fazer-se opressora, a realidade implica a existência dos que oprimem e dos que 

são oprimidos. Estes, a quem cabe realmente lutar por sua libertação juntamente 

com os que com eles em verdade se solidarizam, precisam ganhar a consciência 

crítica da opressão, na práxis desta busca. (FREIRE, 2011, p. 52) 

Ao descobrirmos este conjunto de desafios, expectativas e possibilidades pudemos 

imaginar o grau de dificuldades dos escolares e professores da Educação do Campo em se 

apropriar do seu direito de educação de qualidade, ressalvado nas legislações educacionais.  

Ao mesmo tempo em que percebemos as DCNEI, como uma política pública 

educacional capaz de ampliar o direito à educação para as crianças do campo, ambiguamente, 

ou seja, contraditoriamente, notamos as péssimas condições sociais, culturais e educacionais 

que esses grupos vivem.  

O atendimento educacional, somente no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, o que 

impede a superação das dificuldades vivenciadas por meio do acesso a todos os níveis de 

ensino, desde a educação infantil. 

Nessas condições, a desigualdade está sendo socialmente produzida pela forma de 

organização escolar da localidade. É bom lembrar que as sociedades capitalistas, como é o 

nosso caso, geram exclusões e desigualdades, mascarando a realidade dos distintos grupos e 

classes sociais. De certa forma, uma Educação do Campo fracassada e desacreditada é uma 

forma de manter as desigualdades, a exploração dos professores e a alienação dos escolares. 

De outra forma, uma Educação do Campo que se fortalece como área de 

conhecimento, identidade e autonomia sob a construção da valorização do professor e a 

emancipação dos alunos, desconstrói a condição subjetiva de Educação do Campo como frágil 

e desqualificada. Portanto, contribui para assumirmos e sistematizarmos a realidade objetiva 

das práticas pedagógicas que desenvolvem o pleno desenvolvimento dos escolares, desde a 

Educação Infantil. 

 

Considerações finais 

Tivemos como resultados de análise de dados, reflexões e experiências empíricas da 

realidade da Educação do Campo. Percebemos que a sociedade capitalista não está 

preocupada com a melhoria da Educação do Campo, pelo contrário, mascará-la tem sido mais 

viável. E isso tem sido remanescente, é Histórico. 
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Notamos que a trajetória dos escolares e professores do campo tem sido submetida 

pela lógica capitalista, de violência e colonização dos menos favorecidos socialmente e 

economicamente, que os professores e os escolares da Educação do Campo estão 

abandonados pelas políticas públicas educacionais à um destino fracassado, sem expectativa 

de continuidade nos estudos. Longe das esferas dos direitos civis e humanos, no que diz 

respeito a legitimidade da igualdade de direitos. 

Observamos a escola do campo, como espaço de contradições, em vez de socialização 

e integração de saberes escolares e não escolares. E ao mesmo tempo, como lugar de 

indignação e manifestação. 

A complexidade das relações oriundas do processo de escolarização entre rural e 

urbano é preocupante, pois coloca a criança vulnerável e exposta à espoliação da sua cultural 

local, impondo formas de vida, no que no fim das contas, desumanizam e sustentam a 

sociedade capitalista atual. 

Ficamos convencidas que as relações entre a realidade, as expectativas e as 

possibilidades implicam um avanço nas políticas públicas educacionais específicas para o 

campo. Assim como os professores pesquisados, também nós, acreditamos que a Educação 

Infantil do campo deve se basear no comprometimento da emancipação e humanização dos 

escolares do campo. 

Portanto, as pontuações deferidas pelos professores foram: salas adequadas, 

profissionais bem formados, alternância de horários, estrutura física específicas para realizar 

as propostas pedagógicas da Educação Infantil, recursos e materiais pedagógicos que atendam 

a Educação Infantil do campo com todas as suas particularidades, valorização do professor e 

atenção para as diversidades geográficas para suprir as necessidades do deslocamento.  

Assim, existem possibilidades para ampliar a Educação do Campo e incluir a 

Educação Infantil do campo, mas é fundamental que seja baseada em políticas públicas 

educacionais que estejam encaminhadas pelas sugestões e vivências do professor que realiza o 

seu trabalho no campo. 
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RESUMO 

Este texto apresenta pesquisa em andamento que tem como objetivo analisar a implementação da Meta 19 e das 

estratégias inseridas no Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (PEE-MS) 2014-2024 e no Plano 

Municipal de Educação de Campo Grande (PME-CG) 2015-2025, a partir do Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2014-2024, e suas decorrências para a gestão democrática da Educação Básica. A investigação 

fundamenta-se, nesta fase da pesquisa, na análise bibliográfica e documental. Especificamente neste trabalho, 

descreve-se brevemente o movimento histórico de construção do PEE-MS 2014-2014 a partir do PNE 2014-

2024 e a disposição da Meta 19 e suas estratégias. Os resultados iniciais indicam elaboração coletiva dos planos 

vigentes e, sobre o texto da Meta 19, apresenta-se de forma semelhante nos dois planos. O teor sobre a gestão 

democrática na meta e estratégias associa-se à critérios técnicos de mérito e desempenho, seguida pela consulta à 

comunidade escolar no âmbito da escola; e há concordância quanto à aplicação de prova nacional específica para 

provimento do cargo de diretores e gestores escolares, prevendo recursos e apoio técnico da União. 

 

Palavras-chave: Política Educacional; Plano Nacional de Educação; Plano Estadual de Educação de Mato 

Grosso do Sul.  

 

ABSTRACT 

This text presents research in progress that aims to analyze the implementation of Goal 19 and the strategies 

inserted in the State Plan of Education of Mato Grosso do Sul (PEE-MS) 2014-2024 and in the Municipal Plan 

of Education of Campo Grande (PME- CG) 2015-2025, based on the National Education Plan (PNE) 2014-2024, 

and its consequences for the democratic management of Basic Education. The research is based, at this stage of 

the research, on bibliographic and documentary analysis. Specifically in this work, we describe briefly the 

historical movement of construction of the 2014-2014 PEE-MS as of the PNE 2014-2024 and the provision of 

Goal 19 and its strategies. The initial results indicate a collective elaboration of the current plans and, on the text 

of Goal 19, presents itself in a similar way in both plans. The content of democratic management in the goal and 

strategies is associated with the technical criteria of merit and performance, followed by consultation with the 

school community within the school; and there is agreement on the application of specific national evidence to 

fill the position of school directors and managers, providing resources and technical support from the Union. 

 

Words-key: Educational Policy; National Education Plan; Mato Grosso do Sul‘s State Plan of Education. 

 

 

Introdução 

 

Apresenta-se neste trabalho a pesquisa
1
, em andamento, denominada Planos de 

educação: processo de implementação da Meta 19 e as decorrências à gestão democrática na 

                                                           
1
 Insere-se na Linha de pesquisa Política, Gestão e História da Educação, e está alinhada às discussões do Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas e Gestão da Educação (GEPPE), no Programa de Pós-Graduação em 

Educação – Mestrado e Doutorado da Universidade Católica Dom Bosco. Relaciona-se diretamente ao projeto de 
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Educação Básica de Mato Grosso do Sul e de Campo Grande, que tem como objeto de estudo 

o Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (PEE-MS) 2014-2024 e o Plano 

Municipal de Educação de Campo Grande (PME-CG) 2015-2025, a partir do Plano Nacional 

de Educação (PNE) 2014-2024 com o objetivo de analisar o processo de implementação da 

Meta 19 e suas estratégias incluídas nestes planos.  

No PNE 2014-2024, a mencionada meta é definida da seguinte forma: 

 
Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto (BRASIL, 2014). 

 

O texto é o mesmo no PEE-MS 2014-2024 e no PME-CG 2015-2025 e as análises da 

meta consideram, neste estudo, as dimensões eleição, colegialidade e participação nas 

decisões (LIMA, 2014).  

O recorte temporal para análise inicia-se na data de vigência do PNE 2014-2024, 

aprovado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, e estende-se até 2019 para compilação 

de informações posteriores ao prazo de dois, a partir da vigência dos planos, para efetivação 

das estratégias, conforme indicado na Meta 19. No âmbito estadual e municipal o prazo 

encontra-se finalizado, uma vez que o PEE-MS 2014-2024 foi aprovado pela Lei nº 4.621, em 

22 de dezembro de 2014 e o PME-CG 2015-2025, aprovado pela Lei nº 5.565, em 23 de 

junho de 2015.  

Especificamente para este trabalho, com base em pesquisa bibliográfica e documental, 

descreve-se brevemente o contexto histórico e político da elaboração do PNE 2014-2024 e do 

PEE-MS 2014-2024, com a finalidade de apreender sobre sua organização, uma vez que o 

movimento de construção dos referidos planos contou com expressiva participação social nas 

esferas nacional, estadual e municipal, corroborando com o princípio democrático exposto no 

artigo 206 da Constituição Federal: ―[..] VI - gestão democrática do ensino público, na forma 

da lei‖ (BRASIL, 1988).   

 

Breve contextualização de elaboração dos planos de educação no Brasil 

                                                                                                                                                                                     
pesquisa ―Planos de Educação: direito à qualidade da educação básica e gestão democrática‖, sob a coordenação 

da Profa. Dra. Regina Tereza Cestari de Oliveira, com apoio do CNPq. 
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Apreendendo planejamento educacional no Brasil a partir do enunciado de Ferreira e 

Fonseca (2011), como um instrumento para a organização e racionalidade científica no campo 

da educação, observa-se seu percurso inicial no ano de 1932, com o Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova. O planejamento de ações educacionais, conforme Saviani (1998), resultou 

em um documento que pudesse determinar as finalidades da educação e a necessidade 

também da utilização de métodos científicos para o enfrentamento dos problemas 

educacionais.  

Historicamente, foi na Constituição de 1934 que se estabeleceu a competência de fixar 

o Plano Nacional de Educação à União, conforme disposto em seu artigo 150: ―fixar o plano 

nacional de educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e 

especializados; e coordenar e fiscalizar a sua execução, em todo o território do País‖ 

(BRASIL, 1934). Porém, tal plano não chegou a ser aprovado.  

Apenas depois da aprovação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, que dispõe a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1961), as discussões sobre o Plano 

Nacional de Educação foram retomadas (cf. SAVIANI, 2014). Para Saviani (2014) o plano 

não se constituiu como um Plano Nacional de Educação propriamente dito, mas um 

instrumento de organização e aplicação dos recursos de cada fundo criado: do Ensino 

Primário, do Ensino Médio e do Ensino Superior, denominados à época.  

Para Fonseca (2016), o ―processo de planejamento ganhou maior envergadura com a 

construção do Plano de Metas no governo do presidente Juscelino Kubitscheck de Oliveira 

(1956-1961)‖ (FONSECA, 2016, p. 32). Em 1962, o Conselho Federal de Educação, à época, 

elaborou um documento que traçava as metas para um Plano Nacional de Educação. O 

diferencial do documento foi a discussão sobre a dinâmica de distribuição dos recursos. 

Porém, com a ditadura civil-militar (1964-1985), ―a ideia de plano se converte num 

instrumento da racionalidade tecnocrática consoante à concepção tecnicista de educação‖ 

(SAVIANI, 1998, p.78), confirmando suas decisões à esfera autoritária governamental. 

A partir do ano de 1985, efetivou-se a iniciativa de elaboração do denominado ―Plano 

Decenal de Educação para Todos‖. Saviani (1998) destaca que a diferença em relação às 

demais tentativas anteriores foi a coordenação do Ministério da Educação e Cultura para não 

reduzir o plano apenas a normas de distribuição de recursos. 
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A partir da Constituição Federal de 1988, a elaboração e apresentação de um plano 

para a educação estavam previstas conforme artigo 214, que estabeleceu o plano nacional de 

educação e sua duração decenal. Com a Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, que alterou 

dispositivos da primeira LDB (BRASIL, 1961), seria do Conselho Nacional de Educação a 

competência de ―subsidiar a elaboração e acompanhar a execução do Plano Nacional de 

Educação‖.  

Saviani (2014) afirma que o PNE 2001-2011, aprovado pela Lei n° 10.172, de 9 de 

janeiro de 2001, no segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso (1999-

2002), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), se limitou a reiterar a política 

educacional que vinha sendo conduzida pelo Ministério da Educação. A União teve como 

atribuições desde o controle ao apoio técnico e financeiro de caráter subsidiário e 

complementar, sem desconsiderar, na análise de Fonseca (2016, p. 37), ―[...] o padrão 

gerencial adotado no Brasil para a gestão das escolas que seguiu a onda neoliberal de 1990‖.  

No decênio seguinte, aprovou-se o PNE 2014-2024 através da Lei nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014, composto por 14 artigos, 20 metas e 256 estratégias. A aprovação, sem vetos, 

no governo de Dilma Rousseff (2011-2014), do Partido dos Trabalhadores (PT), recebeu 

críticas por não apresentar o diagnóstico da educação em seu texto: ―isso porque o diagnóstico 

enquanto caracterização da situação com seus limites e carências, fornece a base da 

justificativa para o enunciado das metas que compõe o plano a ser executado‖ (SAVIANI, 

2014, p. 84).  

Porém, no contexto de participação popular, em pesquisa recente sobre a constituição 

do PNE 2014-2024, trazido neste texto como parte de um estado do conhecimento sobre o 

referido plano, observa-se o objeto de pesquisa da dissertação intitulada ‗A construção do 

Plano Nacional de Educação 2014-2024: movimentos sociais e participação na 

tramitação no legislativo‘, de autoria de Eliel da Silva Moura (2015), defendida no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF). A pesquisa 

retrata a participação dos movimentos sociais na tramitação do referido plano no legislativo 

federal, com recorte temporal atinente ao processo de discussões, finalizações e votação do 

PNE, entretempo 2011-2014. Como objetivo central, nas palavras do autor:  

 
Com o enfoque na tramitação que deu vida ao que consideramos um dos 

mais importantes instrumentos do planejamento educacional brasileiro, o 
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Plano Nacional de Educação (PNE), investigamos o papel exercido por 

entidades e movimentos sociais do campo educacional neste processo 

(MOURA, 2015, p. 17). 

 

A pesquisa apesenta uma análise crítica e descritiva da ação dos representantes das 

entidades Campanha Nacional pelo Direito à Educação, União Nacional dos Estudantes, 

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e União Nacional dos Dirigentes 

Municipais de Educação, que foram acompanhadas no âmbito das discussões e aprovação do 

texto, ou seja, no movimento que se deu a tramitação do Projeto de Lei, caracterizando assim 

o contexto de democratização ainda no constructo legal. 

Como resposta ao objetivo geral proposto, expõe que, de acordo com o tema abordado, 

houve mobilização de diferentes entidades em defesa da educação pública e aponta três 

momentos da tramitação como resultado de sua análise acerca da participação dos sujeitos. O 

primeiro sugere o ―auge da participação‖, com apresentação e efetivação de adequações e 

mudanças no texto do projeto, aproximando-se ao PNE ansiado pelo movimento social; o 

segundo momento é referido como um ―período de inflexão‖ marcado pelo poder de 

incidência e transformação muito baixo do Projeto de Lei, ―com retrocesso nas conquistas da 

primeira fase‖; e no terceiro momento ―a retomada de boa parte do texto produzido na 

primeira etapa, mas com concessões em temas centrais, como o financiamento da educação‖ 

(idem, p.7). E concluiu que ―houve intensa sinergia entre os parlamentares que trabalharam na 

Comissão Especial do PNE na Câmara e os representantes do movimento educacional‖ (Ibid., 

p. 208). Tal pesquisa é elemento relevante à compreensão do movimento de participação 

social na elaboração do planejamento educacional no Brasil. 

Após aprovado e em uma perspectiva de ação, Dourado (2014) descreve que o PNE 

2014-2024 foi um avanço, ―mas é preciso a participação da sociedade civil e da sociedade 

política para fazer valer as metas e diretrizes‖ (DOURADO, 2014, p.231). Desse modo, seja 

qual for a meta, é imprescindível que ganhe materialidade e seja plenamente executado, nas 

palavras do autor. 

 

Gestão democrática nos planos de educação: a Meta 19 em questão 

A Meta 19 no PNE 2014-2024 é denominada gestão democrática. Diante disso, 

apreende-se, de modo sucinto, acerca de gestão educacional e, posteriormente, sobre a gestão 

democrática propriamente dita. 
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De acordo com Dourado (2007, p. 924), a gestão educacional ―tem escopo mais amplo 

do que a mera aplicação dos métodos, técnicas e princípios de administração empresarial, 

devido à sua especificidade e aos fins a serem alcançados‖, entendendo que a escola é uma 

instituição social. Diante desse asserto, segue-se à definição de gestão democrática, que Cury 

(2002, p. 165) pontua como sendo: 

 

[...] a geração de um novo modo de administrar uma realidade e é, em si mesma, 

democrática já que se traduz pela comunicação, pelo envolvimento coletivo e pelo 

diálogo. Esta raiz etimológica já contém em si uma dimensão bem diferente daquela 

que nos é dado, de modo caricato, do gerente especialmente o de bancos como 

expressão de um comando frio, de uma ordem autoritária ou de uma iniciativa 

tecnocrática. Se esta noção já é rica de significados, ela se torna mais significativa 

quando ela traduz um movimento histórico em que as pessoas exigem este novo 

modo de ser nas relações de poder entre governantes e governados. 

 

No movimento histórico e no campo da resistência e exigências sociais, a Constituição 

Federal de 1988, incluiu a ―gestão democrática no ensino público, na forma da lei‖, conforme 

o seu artigo 206, inciso VI (BRASIL, 1988); o que é disciplinado aos demais entes da 

federação. 

Oito anos mais tarde, aprovou-se no primeiro mandato do governo de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-1998), do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em que 

dispõe o tema no artigo 3º, inciso VII, no artigo 13, incisos I e VI, e no artigo 14 específico à 

gestão democrática no ensino público:  

 

Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; II - participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996). 

 

Porém, na prática, a concretização deste dispositivo da LDB descrito acima, se 

tornaria difícil na ótica de Garcia e Correia (2009), por razão da responsabilidade de cada 

sistema de ensino, sobretudo diante das particularidades, peculiaridades e intenções no âmbito 

do poder público local.  
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No contexto local, para este trabalho, focaliza-se a gestão democrática na educação 

básica de Mato Grosso do Sul
2
 no âmbito do PEE-MS 2014-2024, entendendo que a 

representação governamental nas esferas regionais/locais deve ―assegurar condições políticas 

e de gestão para o envolvimento e a participação da sociedade civil na formulação, 

implementação das ações e programas de universalização da educação básica‖ (DOURADO, 

2007, 939).  

Ao discutir a participação da sociedade nas ações referentes à educação básica, Lima 

(2014, p. 1069) analisa que a gestão democrática é também uma ―construção social que não 

dispensa a análise dos contextos históricos, dos projetos políticos e da correlação de forças‖, 

contribuindo de modo indispensável à democratização e ao direito da educação.  

Diante desse entendimento, com base em três décadas de estudo no âmbito das escolas 

portuguesas, Lima (2014) realiza uma associação teórica entre a gestão democrática e três 

dimensões na área: eleição, colegialidade e participação na decisão. O autor afirma que a 

eleição é a combinação de uma ―democracia direta e práticas de democracia representativa 

nas escolas‖ (LIMA, 2014, p. 1072). A colegialidade é declarada como uma ―alternativa 

democrática de grande alcance‖, pois concede aos eleitos o poder de deliberação, sendo 

plural, participativa e não unipessoal. A participação nas decisões, é relevada por Lima (2014, 

p. 1072) como ―uma dimensão central da gestão democrática‖, uma vez que confere uma 

exigência para além do saber e ser informado, de demonstrar os atos, de propor e sugerir. 

Ressaltam-se tais dimensões para esta pesquisa como subsídio à apreensão da caracterização 

da gestão democrática nos planos de educação, a posteriori. 

 

Planos de Educação: PNE 2014-2024 e PEE-MS 2014-2024 

 

No contexto de elaboração do PNE 2014-2024, Gadotti (2014) assinala o caráter 

participativo e coletivo, sobretudo quanto ao movimento que ocorreu no âmbito da 

Conferência Nacional de Educação (CONAE) realizada de 28 de março a 1º de abril de 2010 

                                                           
2
 Estado da região Centro-Oeste brasileira, com 79 municípios e população estimada em 2.682.386 habitantes 

(IBGE, 2016). Sua extensão territorial representa 22,2% da Região Centro-Oeste e 4,19% do Brasil, com 

357.145,532 km², sendo que 25% deste total, ou seja, 89.318 km² correspondem à área do Pantanal sul-mato-

grossense, uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta (IBGE, 2010). Mato Grosso do Sul possui 

um Produto Interno Bruto (PIB), segundo IBGE, 2013, de 49,2 bilhões. Conforme PNUD, 2010, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é 0,729, e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) Educação 

é 0,629 no estado. O Índice de Desenvolvimento da Infância (IDI) é 0,88, conforme UNICEF, 2004 (MATO 

GROSSO DO SUL, 2014). 
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e suas discussões. A interação intersetorial e interinstitucional do poder público, organizações 

e da sociedade, proposta pela Portaria Ministerial nº 10, de 3 de setembro de 2008, reforçou o 

caráter democrático do PNE 2014-2024, por meio da realização da Conferência que teve 

como tema ―Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano Nacional de 

Educação, suas Diretrizes e Estratégias de Ação‖ (CONAE, 2010). 

As discussões antes da aprovação do PNE 2014-2024 resultaram em ações relevantes à 

elaboração do plano, como a Portaria Ministerial nº 1.407, de 14 de dezembro de 2010, que 

instituiu o Fórum Nacional de Educação (FNE). Houve ainda a ampliação da composição do 

FNE, a partir da Portaria nº 502, de 9 de maio de 2012.  

Os reflexos também foram observados em Mato Grosso do Sul. Apesar da existência 

de um Fórum Estadual desde 7 de novembro de 1997, por ocasião da realização do II 

Seminário Estadual sobre a LDB – Lei nº 9.394/1996, o conselho decidiu em 12 de agosto de 

2011, na reunião Plenária do Conselho Estadual de Educação, instituir, nos moldes do FNE, o 

Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (FEEMS, 2017).  

Diante desse movimento e frente às discussões e disputas, o PNE 2014-2024 foi 

aprovado, sendo a gestão democrática explícita na Meta 19 da Lei 13.005, de 25 de junho de 

2014, com associação a critérios de mérito e desempenho, como observado também no PEE-

MS 2014-2024.  

Depois de cinco meses de vigência do PNE 2014-2024, em continuidade às discussões 

participativas sobre o planejamento educacional brasileiro, fora realizada outra Conferência 

Nacional sob o tema ―O PNE na Articulação do Sistema Nacional de Educação: Participação 

Popular, Cooperação Federativa e Regime de Colaboração‖. Esta CONAE resultou em 

variadas deliberações, conforme disposto em 24 moções propostas pelos grupos participantes, 

no intuito de alcançar o seu objetivo: ―garantir espaço democrático de construção da 

qualidade social da Educação Pública‖ (CONAE, 2014). 

No PNE 2014-2024, a Meta 19 objetiva-se a:  

 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto (BRASIL, 2014). 

 

Na esfera nacional, discorrem-se oito estratégias desta meta: 
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19.1. priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da educação 

para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente 

a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que 

considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, 

critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade 

escolar; 

19.2. ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de 

alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes 

educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, 

garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, 

equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções; 

19.3. incentivar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a constituírem Fóruns 

Permanentes de Educação, com o intuito de coordenar as conferências municipais, 

estaduais e distrital bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PNE e 

dos seus planos de educação; 

19.4. estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, 

inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e 

fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das 

respectivas representações; 

19.5. estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 

municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 

escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de 

conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 

19.6. estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) 

e seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos 

escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a 

participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares; 

19.7. favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino; 

19.8. desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem 

como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios 

objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por 

adesão (BRASIL, 2014). 

 

Na síntese sobre as estratégias, pelo teor expresso em cada item, Oliveira (2016, p. 50) 

destaca que estes indicam ―em sua maioria, o ‗incentivo‘ e ‗estímulo‘ à construção de 

instrumentos de gestão democrática [...]‖, porém: 

 
[..] destaca-se a estratégia 19.8, que assinala, de forma clara, critérios para 

provimento de cargo de diretores e gestores escolares [...] Chama-se atenção para 

essa meta, na medida em que se pauta na avaliação e responsabilização dos gestores 

locais, com base no princípio da eficiência, que a partir de 1990, sob a égide do 

modelo neoliberal, no contexto de redefinição do papel do Estado, vem se afirmando 

na educação brasileira (Ibidem). 

 

Já ao tratar da administração/gestão, na análise de Militão (2016, p. 38) ―o texto 

normativo pode ser considerado um retrocesso ao vincular o tema da gestão democrática e da 
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participação a conceitos ligados à concepção de meritocracia‖ e questiona: ―[...] em que 

medida critérios de método e desempenho pode contribuir para uma democratização da 

administração/gestão‖ (Ibidem).  

Saviani (2014) contextualiza que, mesmo que as discussões sobre o planejamento 

estejam presentes na história desde a década de 1930, o que se produz e aprova no campo 

educacional até então:  

 

[...] são meras cartas de intenção solenemente ignoradas pelos dirigentes políticos, 

que vêm tomando iniciativas de política educacional inteiramente à margem dos 

planos aprovados. Espera-se que no caso do último PNE, diante da ampliação dos 

debates e do grau de participação da sociedade civil, aumente a capacidade de 

pressão para que suas metas, se não forem integralmente cumpridas, sejam ao menos 

consideradas na formulação e implementação das medidas de política 

educacional (SAVIANI, 2014, p.231-232). 

 

Dourado (2014) corrobora, informando que o PNE 2014-2024 foi um avanço, porém, 

―é imprescindível que ganhe materialidade e seja plenamente executado‖ (DOURADO, 2014, 

p. 233). 

Em Mato Grosso do Sul, o PEE-MS 2014-2024 foi aprovado pela Lei nº 4.621, de 22 

de dezembro de 2014, no segundo mandato do Governo de André Puccinelli (2011-2014), do 

Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Como o PNE 2014-2024, em Mato 

Grosso do Sul após vários debates: 

 

O Texto Base, construído nessas oficinas, foi discutido nos 10 Seminários Regionais 

de Mato Grosso do Sul, de 22 de agosto a 3 de setembro, e na formação continuada 

denominada ―PEE nas Escolas‖, coordenada pela Secretaria de Estado de Educação, 

envolvendo no total 22 mil pessoas, todas cadastradas no Sistema do PEE-MS 

(MATO GROSSO DO SUL, 2014, p. 8). 

 

Oliveira (2017) identifica caráter coletivo de sua construção e a consideração ao que 

fora discutido e aprovado no ―Seminário Estadual de Educação: construindo coletivamente o 

Plano Estadual de Educação‖, realizado de 5 e 16 de setembro de 2014 em Campo Grande. 

Seu constructo textual, possui concordância ao documento nacional. Dispõe a Meta 19, da 

seguinte forma: 

 
Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática 

da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta 
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pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas prevendo recursos e 

apoio técnico da União (MATO GROSSO DO SUL, 2014). 

 

No PEE-MS 2014-2024, são 15 estratégias, a saber: 

 
19.1. aprovar lei específica para o sistema de ensino e disciplinar a gestão 

democrática da educação pública, no prazo de dois anos contados da data da 

publicação do PNE, adequando à legislação local já adotada com essa finalidade;  

19.2. elaborar normas que orientem o processo de implantação e implementação da 

gestão democrática, com a participação da comunidade escolar, a partir da vigência 

do PEE-MS; 

19.3. planejar, garantir e efetivar, na vigência deste PEE, cursos de formação 

continuada aos conselheiros dos conselhos de educação, dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação 

escolar e dos demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, com 

vistas ao bom desempenho de suas funções; 

19.4. garantir, no prazo de três anos de vigência deste PEE, recursos financeiros e 

espaço físico adequado para as reuniões desses conselhos e fóruns de educação, com 

mobiliário, equipamentos, materiais de consumo e meios de transporte; 

19.5. coordenar, por meio do Fórum Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul 

(FEEMS), as conferências estaduais de educação e acompanhar a execução do PEE-

MS e do PNE, a partir da vigência deste PEE; 

19.6. constituir e efetivar fóruns municipais de educação, compostos por órgãos e 

instituições representativas da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais, 

para discussão das políticas educacionais, coordenação das conferências municipais 

e elaboração ou adequação dos planos municipais de educação, no primeiro ano de 

vigência deste PEE; 

19.7. implantar e fortalecer os grêmios estudantis e associações de pais, 

assegurando-lhes, inclusive, espaços adequados e condições de funcionamento nas 

escolas, e fomentar a sua articulação com os conselhos escolares, a partir do 

primeiro ano de vigência deste PEE; 

19.8. garantir a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares ou colegiados 

escolares, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e 

educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 

assegurando condições de funcionamento autônomo, durante a vigência do PEE-

MS; 

19.9. garantir a participação e a consulta de profissionais da educação, estudantes e 

pais na formulação dos projetos políticos-pedagógicos ou proposta pedagógica, 

currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, a partir do 

primeiro ano de vigência deste PEE; 

19.10. criar mecanismos de participação dos pais na avaliação de docentes e gestores 

escolares, na vigência deste PEE; 

19.11. implementar e fortalecer processos de autonomia pedagógica, administrativa 

e de gestão financeira nos estabelecimentos públicos de ensino, a partir do segundo 

ano de vigência deste PEE; 

19.12. participar de programas nacionais de formação de diretores e gestores 

escolares, bem como da prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de 

critérios objetivos para o provimento das funções; 

19.13. promover, em parceria com as IES, cursos de formação continuada e/ou de 

pós-graduação para diretores e gestores escolares, a partir do primeiro ano de 

vigência deste PEE; 

19.14. estimular a constituição de conselhos municipais de educação como 

instrumento de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional;  
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19.15. promover reuniões para discussão sobre a organização e implantação do 

Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração entre os entes federados, a 

partir da vigência do PEE-MS (MATO GROSSO DO SUL, 2014). 

 

Chama-se a atenção para os prazos da Meta 19, principalmente para a primeira 

estratégia sobre a formulação de lei específica que deverá disciplinar a gestão democrática da 

educação pública local, além da segunda estratégia referente à criação de normas como forma 

de orientar a comunidade sobre a implantação e implementação da gestão democrática. Essas 

estratégias, se atendidas, poderão mostrar a compreensão de gestão democrática para o 

sistema de ensino e a sua possível efetividade. 

Diante do exposto, depreende-se que a correlação da gestão democrática com a 

disposição dos planos de educação vigentes, no âmbito federal e estadual, tem caráter 

socialmente relevante, uma vez que se trata de analisar um compromisso social instituído e, 

para além de acompanhar sua implementação, compreender suas decorrências à Educação 

Básica. 

 

Considerações 

 

Face ao exposto, observa-se o caráter social participativo nas discussões e elaboração 

dos planos referidos neste trabalho, bem como o esforço conjunto diante das estratégias 

concernentes à gestão democrática. 

Os resultados iniciais indicam que o texto da Meta 19 é semelhante no PNE 2014-

2024 e no PEE-MS 2014-2024 e que, por sua vez, incorpora a meta de gestão democrática 

associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, seguida pela consulta à comunidade 

escolar no âmbito da escola. Neste contexto, com textos semelhantes, os planos observados 

decidem como uma das estratégias, aplicar prova nacional específica para provimento do 

cargo de diretores e gestores escolares, prevendo recursos e apoio técnico da União. 

Salienta-se que os planos de educação estudados ainda estão em vigência, o que 

possibilita continuidade da pesquisa acerca da implementação de suas estratégias até 2024, 

sobretudo, especialmente para esta pesquisa, à gestão democrática na Educação Básica.   
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GT 2: Políticas Educacionais 

 
RESUMO 
Aborda-se neste trabalho o Painel de Indicadores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia (PAINEL) <http://painel.ifro.edu.br> como instrumento de organização de informação para o 

conhecimento de parte da realidade da oferta dos cursos presenciais e à distância da instituição. O Painel é um 

sistema que apresenta informações de gestão acadêmica e de pessoas, dentre estas, dados referentes à seleção, 

retenção, evasão, perfil de estudantes, egressos, docentes, técnicos e conteúdo que, criticamente analisados, são 

relevantes para a tomada de decisões e promoção de políticas internas referentes à oferta de cursos diante da 

demanda local, adequação de conteúdos e/ou aportes de investimentos financeiros a partir de políticas públicas 

da área. Neste trabalho, com suporte em pesquisa exploratória e documental, são observados dados dos cursos de 

Formação Inicial e Continuada (FIC) no recorte temporal entre 2010 e 2016, inseridos no Painel. Como 

resultado, apresentam-se relações preliminares sobre a possibilidade de utilização dos indicadores disponíveis no 

Painel, como dados de oferta de cursos, modalidade, número de matriculados, concluintes e evasões/abandono 

para conhecimento e posterior análise aprofundada pela gestão competente.    

Palavras-chave: Instituto Federal de Rondônia; PAINEL; indicadores. 

ABSTRACT 
Federal Institute of Education, Science and Technology of Rondônia‘s Panel of Indicators (Panel) 

<http://painel.ifro.edu.br> is approached as an instrument of organization of information for the knowledge of 

part of the reality of the offering courses in the classroom and at a distance from the institution. Panel is a system 

that presents information about academic management and people, among them, data regarding the selection, 

retention, evasion, profile of students, graduates, teachers, technicians and content that are critically analyzed, 

are relevant for decision-making and promotion of internal policies for adaptation and improvement of the 

courses offered in relation to local demand, content adequacy and/or financial investment contributions based on 

public policies in the area. With support in exploratory and documentary research, from courses Initial and 

Continued Training (FIC) 2010-2016. As a result, preliminary reports on the use of indicators available in the 

Panel, such as course offer data, modality, number of enrolled, graduates and drop-outs for knowledge and 

subsequent in-depth analysis by the competent management are presented. 

 

Word-keys: Federal Institute of Education, Science and Technology of Rondônia; PANEL; indicators. 

 

Introdução 

As Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no 

Brasil se concretizam através da lei de atribuição de cargos e funções a estas instituições 
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(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2010), dentre estes, inicialmente 9.430 vagas destinadas a 

técnicos-administrativos e 12.300 para professores (BRASIL, 2008). Diante desse passo, além 

das demais IFes, é criado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 

(IFRO), através da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 que reorganizou a rede federal 

de educação profissional, científica e tecnológica composta pelas escolas técnicas, 

agrotécnicas e Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), transformando-os em 

38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia distribuídos em todo o território 

nacional. 

Em Rondônia
1
, oito campi fazem parte da estrutura estadual, sendo instalados ou 

redenominados, nos casos da reorganização da rede de educação tecnológica que já existia no 

estado. Atualmente, as atividades (educativas/administrativas) são oferecidas/executadas em 

instalações próprias distribuídas em dez unidades nos municípios de Ariquemes, Cacoal, 

Colorado d‘Oeste, Guajará Mirim, Ji-Paraná, Vilhena, Porto Velho Calama e Porto Velho 

Zona Norte, e Jaru (IFRO, 2017a). 

Figura 1 – Distribuição geográfica do IFRO por unidade e polos. Fonte: IFRO (2017a) 

                                                           
1
 Estado da Região Norte brasileira com população estimada em 1.787.279 (IBGE, 2016). Possui 52 municípios 

em uma faixa territorial de 237.765 km
2

. O registro de matrículas no Ensino Médio da rede pública federal é de 

3.200 estudantes (IBGE, 2015). 
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Quanto à área de atuação acadêmica, há oferta de educação presencial e a Distância 

(EaD); no ensino básico, cursos técnicos profissionalizantes, integrados ao Ensino Médio e 

cursos subsequentes; no Ensino Superior, oferta de cursos presenciais de graduação nas áreas 

tecnológicas, licenciaturas e bacharelado; e ainda cursos de especialização Lato Sensu, 

presencial. Já na modalidade EaD, ―o IFRO destaca-se na oferta de cursos de Formação 

Inicial e Continuada (FIC), cursos técnicos profissionalizantes e cursos de Especialização 

Lato Sensu (IFRO, 2017a). 

Na graduação, os cursos são categorizados em: 

1. Cursos superiores de tecnologia - Formam profissionais aptos a utilizar, 

desenvolver ou adaptar, de forma plena e inovadora, tecnologias para a produção de 

bens e serviços em uma área profissional. Os graduados denominam-se tecnólogos. 

É destinado a alunos que terminaram o ensino médio. 2. Licenciaturas - as 

licenciaturas habilitam para o exercício do magistério em escolas de Ensino Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. O IFRO oferece as licenciaturas nas áreas de 

ciências e matemática. É destinado a alunos que terminaram o ensino médio. 3. 

Bacharelados - formam profissionais para os diferentes setores da economia e áreas 

do conhecimento. É destinado a alunos que terminaram o ensino médio (IFRO, 

2017a).  

No leque de cursos do IFRO, os técnicos são denominados em três categorias distintas: 

integrado, concomitante, subsequente. 

1.Técnico integrado ao ensino médio - curso profissional técnico de nível médio que 

integra/articula a formação profissional com o ensino médio em uma única 

organização curricular. Destina-se a alunos que terminaram o ensino fundamental. 

2.Técnico concomitante ao ensino médio - curso profissional técnico de nível médio 

em que a formação profissional é feita no IFRO e o ensino médio é cursado em outra 

escola. É destinado a alunos que terminaram o ensino fundamental e estejam 

cursando o ensino médio. 3.Técnico subsequente ao ensino médio - curso 

profissional técnico de nível médio destinado a alunos que terminaram o ensino 

médio e pretendem uma rápida inserção no mercado de trabalho (IFRO, 2017a). 

No bojo deste trabalho, com suporte em pesquisa exploratória e documental, delimita-

se a descrição e apresentação dos dados de parte dos cursos técnicos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC), criado a partir da Resolução nº 29/CONSUP/IFRO, de 3 de outubro de 

2011. Trata-se de um processo de ensino e aprendizagem voltado à formação de trabalhadores 

para sua inserção ou reinserção ao mercado de trabalho e para a elevação de escolaridade. 

Os cursos FIC têm como finalidade a inserção produtiva e exitosa de trabalhadores, 

independentemente do nível de escolaridade, no mundo do conhecimento e do 

trabalho. Visam promover a formação inicial e continuada técnica, tecnológica e 
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científica, em atendimento às demandas de mercado e setores produtivos, em 

consonância com a realidade local, regional e nacional (IFRO, 2011). 

A expressiva oferta de modalidades de cursos na rede federal de educação tecnológica 

levanta a questão sobre a sistematização de informações sobre estes, de modo a compreender 

os dados referentes à oferta, sobretudo, ao que diz respeito ao número de matriculados, 

abandonos e concluintes, com a finalidade de reconhecer indicadores que auxiliem em ações 

de correção de falhas e/ou ajustes técnicos tanto no sistema de informação quando na própria 

forma de sua alimentação.  

Pelo exposto, compartilha-se o que Silva (2007, p. 2) enfatiza na obra sobre gestão da 

informação nas organizações, em que, ―infelizmente a organização da informação ainda é um 

recurso inacessível para muitas instituições que não desenvolveram habilidades para 

capitalizar as informações que detêm ou têm acesso‖. Para a autora, essa gestão pode 

maximizar recursos que - na adaptação sobre o caso de oferta de cursos nesta análise - podem 

melhor compartilhar a informação. Em consequência são criados ativos de conhecimento e 

informação que produzirão ambientes de aprendizagem que podem trazer maiores vantagens 

às organizações. Visão relacionada ao conhecimento, porém em um viés organizacional em 

pequenas empresas de base tecnológica, corroborada por Costa (2003), que descreve em sua 

tese doutoral que a informação é concebida como matéria-prima para gerar o conhecimento 

Considerando a relevância da obtenção e organização da informação e suas vantagens 

à produção de conhecimento, discorre-se sobre o objeto proposto para análise neste trabalho. 

Painel de Indicadores do Instituto Federal de Rondônia - PAINEL 

A explanação sobre o Painel de Indicadores <http://painel.ifro.edu.br> do IFRO é um 

relevante mecanismo de compilação de informações sobre a condição relacionada aos cursos, 

vagas e sua dinâmica no contexto de oferta educacional. Informações estas disponíveis em 

diversos canais institucionais, porém sem correlação das variáveis.  

A plataforma digital ―Painel de Indicadores‖ (PAINEL) é composta de dados 

oriundos do sistema acadêmico próprio (ensino presencial), base de dados Moodle 

(ensino a distância) e sistemas do Governo Federal, como SIAPE, SISTEC e 

SIAFI.  A proposta surgiu no final de 2014 com o objetivo de facilitar o processo de 

coleta de informações que estavam descentralizadas em diferentes sistemas, o que 

demandava tempo e esforço para coletar os dados (IFRO, 2016). 

As informações aqui apresentadas sobre o PAINEL têm como base o resumo 

comunicado na 40ª Reunião dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Profissional 
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e Tecnológica (REDITEC), realizado entre os dias 23 e 27 de setembro de 2016, em Vitória, 

Espírito Santo. O conteúdo foi explicitado pelo analista de tecnologia da informação, Elias 

dos Reis Lima, vinculado à Coordenação de Sistemas da Diretoria de Tecnologia, gestada 

pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional ligada diretamente à Reitoria do IFRO.  

O PAINEL é uma iniciativa do IFRO, em fase de registro junto ao Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial (INPI), e, nas demonstrações iniciais, tem sido referência para o 

registro e organização de dados dos cursos ofertados em outros IFes do Brasil, conforme 

exposto no evento supracitado. 

O autor destaca a ampliação da educação profissional no Brasil, com a criação dos 

IFes e, neste sentido, a necessidade de identificar como a gestão de desempenho afeta as 

políticas públicas no país, o que para Lima (2016) ―ainda é uma tarefa não consolidada e essa 

carência por vezes pode levar a tomada de decisões limitada, com iniciativas e investimentos 

que poderiam ser otimizados‖. Sendo essa a premissa para destacar o suporte da tecnologia da 

informação ―para melhor utilização dos dados e informações como subsídios à tomada de 

decisão‖, enfatiza Lima (2016, p. 152). 

O contexto do conhecimento das informações relacionadas ao ensino também é 

reforçado pela importância da compilação e apreensão de dados organizados e sistematizados 

que remetem à indicadores de eficácia, eficiência e financeiros, sendo este último alvo de 

acompanhamento dos tribunais de contas.  

No âmbito da gestão educacional, a plataforma digital Painel de Indicadores 

apresentada é: 

Uma iniciativa que fortalece práticas voltadas a organização da informação, 

poupando a procura de informação descentralizada, unindo a informação de forma 

significativa e ponderada, agrupando-a em blocos que possam ser usados e 

possibilitando a identificação de um problema a partir do retrato da situação (LIMA, 

2016, p. 152). 

Neste quesito, o autor enfatiza ainda a utilização do PAINEL por pró-reitorias como a 

de Ensino e Extensão, que realizam acompanhamento mensal sobre abandono dos cursos, por 

exemplo, para posterior identificação de causas e combate à evasão estudantil. 

Na ocasião em que foi apresentada a ferramenta no âmbito interno, a Diretoria de 

Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) da instituição enfatizou a necessidade de 

analisar a ferramenta para além dos dados acadêmicos.  
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[...] precisamos extrapolar os dados acadêmicos. Uma vez que o IFRO também 

utiliza o sistema de gestão administrativa, os dados deste podem ser insumos para 

a ferramenta e, dados como orçamento, pessoal, patrimônio, etc. podem ser cruzados 

e assim gerar indicadores que permitirão que cada vez mais conheçamos o IFRO não 

só pela qualidade do ensino, mas também em ‗números‘ (IFRO, 2015). 

Com isso, caracteriza-se o viés de preocupação quanto ao gerenciamento de 

informações para a tomada de decisões também no âmbito administrativo da instituição, logo, 

à possibilidade de mediação de possíveis conflitos referente à demanda x oferta, bem como 

procedimentos sobre a questão da evasão ou desligamentos dos estudantes em cursos 

ofertados. 

Procedimentos metodológicos 

Este trabalho tem como suporte a pesquisa exploratória e documental, com consulta à 

base no cadastro de cursos do IFRO no Sistema Nacional de Informações da Educação 

Profissional e Tecnológica (SISTEC), datados de fevereiro de 2010 a dezembro de 2016. 

Neste recorte temporal, foram identificados 96 cursos de variadas modalidades, com 287 

ciclos de oferta.  

Para não alongar demasiadamente a análise, uma vez que se trata de uma 

demonstração sobre a relevância da obtenção e correlação de dados, optou-se pela seleção de 

uma única categoria de curso, sendo a Formação Inicial e Continuada (FIC) escolhida para a 

descrição em uma abordagem quantitativa. A delimitação dos indicadores engloba 46 cursos 

FIC, 19 com oferta na modalidade à distância e 27 presenciais, com variados períodos de 

duração, entre 3 e/até 24 meses. Os dados analisados estão inseridos no recorte temporal de 

dezembro de 2010 a dezembro de 2016, compilados a partir da seleção de modalidade de 

curso, ano, e das categorias disponíveis no sistema.   

Salienta-se que não será analisada ou correlacionada a localidade/campus de origem 

ou de oferta do curso, e nem a abordagem referente ao seu período de execução. O foco em 

tela é a instrumentalização dos dados categorizados nos descritores matrícula, concluintes, 

abandono, transferência, reprovado e em curso (como não finalizado) (IFRO, 2017b). O 

objetivo da correlação é apontar possíveis verificações quantitativas entre os descritores de 

análise, possibilitando assim indicativos para futuros estudos, com outras abordagens 

(qualitativa ou qualitativa-quantitativa), sobre, por exemplo, justificativa perante indicadores 
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de abandono em determinado curso ou a baixa quantidade de conclusão relativa ao número de 

matriculados.  

Também através da correlação de dados, é possível efetivar estudos para readequação 

de determinadas ofertas a partir de análises aprofundadas dos indicadores do PAINEL em 

conjunto com instrumentos de coleta de dados adequados à abordagem qualitativa, por 

exemplo, entrevistas semiestruturadas com atores envolvidos no processo ou análise 

documental de projetos pedagógicos. 

Para apresentação dos dados, foram elaboradas tabelas explicativas, explicitando 

possíveis relações entre dados das categorias supramencionadas, como a demonstração entre 

matrículas x concluintes e matrículas x abandono de algumas ofertas. 

Indicadores dos cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) 2010-2016 

Para a análise demonstrativa em tela, foram utilizados dados dos cursos FIC de 

dezembro de 2011 a dezembro de 2016. São 46 ofertas divididas nas seguintes áreas: artes (3), 

comércio/indústria (5), saúde (1), beleza/estética (5); gestão (3), agrícola (6), tecnologia (2), 

educação (4), línguas/linguagem (17).  

Em termos percentuais, dos 46 cursos pesquisados 54% foram concluídos, sendo 37% 

finalizados com o número integral dos alunos matriculados. Os cursos que apresentaram 

abandono no decorrer das aulas chegaram a 29%, em sua maioria da área de beleza/estética. 

Foram totalizadas 2.165 matrículas dentro do recorte temporal analisado, com números 

expressivos na correlação matrículas/concluintes nos cursos abaixo relacionados: 

 

Tabela 1 – Cursos FIC com maior número de matrícula IFRO 2010 – 2016 (IFRO, 2017b) 

Curso Modalidade Período Matrículas Concluintes 

Cuidador de Idoso EaD - 

subsequente 

agosto 2013 -

novembro 2013 

 

470 

 

470 

Capacitação em Língua 

Portuguesa (e-learning) 

EaD – 

concomitante 

junho 2014 – 

novembro 2014 

 

131 

 

131 

Qualificação Profissional 

em Moda 

 

Presencial 

fevereiro 2012 – 

dezembro 2012 

 

115 

 

100 

Qualificação Profissional 

em Agroindústria – 

Processamento de 

Alimentos 

 

Presencial - 

concomitante 

 

janeiro 2013 – 

julho 2013 

 

 

113 

 

 

96 
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Total 829 797 

Fonte: SISTEC/PAINEL IFRO (2017). 

A representação dos quatro cursos com maior número de matrículas no recorte 

temporal e de modalidade de oferta estudados, tem média de 96% de aproveitamento das 

vagas na correlação matrículas x concluintes.   

Evidencia-se uma demanda relevante, sobretudo, ao curso Cuidador de Idoso, com 

total de concluintes idêntico ao de matrículas, evidenciado aproveitamento total das vagas no 

decorrer do curso. Pela peculiaridade do curso e seus resultados no PAINEL, fora realizada 

uma breve pesquisa bibliográfica de suporte sobre o tema. Observou-se a reiterada menção da 

formação ou preparação ao cuidador de idoso, pela demanda do mercado de trabalho, pois 

algumas características inerentes à realidade dessa profissão no Brasil são preocupantes: a 

informalidade, o vínculo familiar do cuidador e a ausência conhecimentos técnicos 

necessários para auxílios físico ou psicológico, sendo estas dificuldades da profissão 

(ARAÚJO et al, 2013). Há destaque ainda sobre a necessidade do desenvolvimento de 

características como ―habilidade, sensibilidade e empatia‖, bem como ser capacitado para o 

entendimento do idoso para além da patologia que o acomete, conforme descrito nos estudos 

de Scarpellini et al (2011) sobre a importância do cuidador de idosos. 

Dessa forma, compreende-se que, por esta peculiaridade, o curso obteve sucesso, em 

números, na relação matrículas x concluintes. Reitera-se o exposto na metodologia deste 

trabalho sobre a não intenção de uma análise aprofundada e qualitativa dos dados, sendo a 

informação supramencionada das pesquisas sobre a profissão cuidador de idoso um indício 

para possíveis estudos acerca da relevância do curso e futuras ofertas. 

Se o foco da análise de demanda e formação fosse a identificação de um mesmo curso 

com maior oferta em diversas modalidades, neste recorte, a capacitação em Línguas teria o 

maior registro, conforme detalhamento na tabela a seguir. 

 

Tabela 2 – Cursos FIC com maior número de ofertas IFRO 2010 – 2016 (IFRO, 2017b) 

Curso Modalidade Ofertas 

Espanhol Básico EaD – subsequente 4 

Espanhol Básico EaD – concomitante 1 

Espanhol Básico Presencial – subsequente 1 

Língua Portuguesa EaD – concomitante 1 

Língua Inglesa EaD – subsequente 2 
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Língua Inglesa EaD – concomitante 7 

Total 16  
Fonte: SISTEC/PAINEL IFRO (2017). 

No contexto matrículas x concluintes, os mesmos cursos apontados na tabela anterior 

apresentam os seguintes dados no PAINEL: 

Tabela 3 – Matrículas e concluintes dos cursos de línguas FIC 2010 – 2016 (IFRO, 2017b) 

Curso Modalidade Matrículas Concluintes 

Espanhol Básico EaD – subsequente 87 5 

Espanhol Básico EaD – concomitante 21 não informado 

Espanhol Básico Presencial – subsequente 11 não informado 

Língua Portuguesa EaD – concomitante 131 131 

Língua Inglesa EaD – subsequente 47 7 

Língua Inglesa EaD – concomitante 175 não informado 

Total 472 143 

Fonte: SISTEC/PAINEL IFRO (2017). 

Na tabela exposta acima, atenta-se à inserção correta dos dados no SISTEC para que 

ao serem reportados ao PAINEL não haja informações inconsistentes. Salienta-se esta 

observação, pois, na pesquisa geral, ao relacionar cursos já finalizados, a categoria em curso é 

identificada em 19% das ofertas na plataforma. Se considerado que o recorte temporal final 

dos cursos é dezembro de 2016, não há possibilidade teórica destes estarem em curso (em 

andamento). Neste caso, o número de concluintes é inexistente, salvo o caso de oferta em que 

há registro de concluintes e, na análise geral, acaba inferindo no cômputo de ofertas do 

mesmo curso, provocando inconsistência na informação, por exemplo, ao observar a 

discrepância na correlação das categorias matrículas x concluintes. No exposto, a média não 

representaria a realidade, sendo registrado 30% de aproveitamento das vagas, sem considerar 

reprovações, uma vez que tal status caracteriza aproveitamento, mas com rendimento 

insuficiente. 

Em uma última demonstração sobre a relevância da organização e análise quantitativa 

das informações, destaca-se uma das atenções da gestão da Pró-Reitoria de Extensão 

(responsável pelos cursos FIC), quanto à evasão dos cursos.  

 

Tabela 4 - Cursos FIC com maior número de abandono IFRO 2010 – 2016 (IFRO, 2017b) 

Curso Modalidade Matrículas Abandono 
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Inglês Básico EaD - subsequente 25 13 

Língua Espanhola  EaD - subsequente 25 13 

Beleza a Estética Presencial - concomitante 95 38 

Beleza e Estética Presencial 55 36 

Biojoias Presencial - concomitante 19 11 

Formação para a Vida Presencial 55 20 

Design Mobiliário Presencial 37 19 

Total 311 150 

Fonte: SISTEC/PAINEL de Indicadores IFRO (2017). 

A descrição da tabela acima expressa números equivalentes a 48% de abandono, 

considerando a média das matrículas realizadas apenas nos sete cursos identificados no 

quadro. Se a correlação for feita entre os modos presencial e a distância, nota-se que, em 

média, não há diferença significativa na comparação dos números de abandono entre as duas 

modalidades, cerca de 47%.  

Porém, enfatiza-se que o número pelo número não prediz qualquer justificativa ou 

causa, podendo ser um indicativo para posterior análise de cada caso e supressão de falhas 

e/ou adequações em cada oferta da instituição.  

Considerações finais 

Salienta-se que as informações das ofertas supramencionadas registradas no PAINEL 

IFRO possibilitam sua utilização para uma análise mais aprofundada dos motivos acerca dos 

itens selecionados para relação ou comparação e posterior tomada de decisão pela gestão 

competente na instituição.  

Dessa forma, a inserção dos dados de modo fiel à realidade de execução do curso é de 

suma importância para o seu traçado real, com a finalidade de facilitar a assimilação de 

correlações pertinentes entre categorias como matrícula, abandono, concluintes, reprovados, 

integralização, transferência, entre outros. Assim, a gestão da área competente, seja ensino ou 

extensão, é acionada para uma tomada de decisões coerente ao que expressa toda e quaisquer 

ofertas educacionais da instituição à comunidade.  

A comunicação tem relevante papel neste processo, sobretudo, na forma de reportar a 

sistematização das informações para que haja geração de conhecimento, como dispõem Costa 

(2003) e Silva (2007) e, para além do conhecimento, a ação para possíveis melhorias no 

ambiente, setor ou instituição analisado. Em suma, indicadores e/ou avaliações são 
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importantes, desde que não fiquem isoladas sem observações mais acuradas para melhoria da 

educação como um todo, em seu processo, não apenas ao seu fim. 
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RESUMO 

O artigo aborda sobre o dualismo presente na educação das pessoas com deficiência no Brasil, retomando alguns 

acontecimentos históricos e personagens que permearam o atendimento educacional para esse público desde o 

Período Colonial até o final da década de 1960. Para isso, efetuamos uma revisão bibliográfica das principais 

obras a respeito da história da educação das pessoas com deficiência no Brasil buscando analisar, a partir de um 

viés crítico, as formas de atendimento educacionais existentes e para qual classe social eram direcionadas. Os 

resultados evidenciam que o dualismo na educação para as pessoas com deficiência no Brasil se materializou 

mediante a criação de duas formas paralelas de atendimento: uma que estava vinculada as instituições privadas e 

beneficiava as camadas superiores e outra de caráter assistencialista e filantrópica que atendia as camadas 

desfavorecidas. Esse dualismo se faz presente desde o período Colonial, não tendo sido superado até o final da 

década de 1960. 

Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Atendimento educacional. Educação 

ABSTRACT 

The article discusses the dualism present in the education of people with disabilities in Brazil, retaking some 

historical events and characters that permeated the educational service for this public from the Colonial Period 

until the end of the 1960s. For this, we have carried out a review Bibliographical analysis of the main works on 

the history of the education of people with disabilities in Brazil, seeking to analyze, from a critical bias, the 

existing forms of educational assistance and to which social class they were directed. The results show that the 

dualism in education for people with disabilities in Brazil was materialized through the creation of two parallel 

forms of care: one that was linked to private institutions and benefited the upper classes and another of a 

charitable and philanthropic character that served the layers Disadvantaged This dualism has been present since 

the Colonial period, having not been overcome until the end of the 1960s. 

 

Keywords: Disabled person. Educational service. Education 

 

Introdução  

Ao longo da história da educação brasileira o atendimento educacional aos sujeitos 

com deficiência se deu de forma dual, configurando-se em duas propostas antagônicas: uma 
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de caráter privado que beneficiava as camadas superiores, e outra de caráter assistencialista e 

filantrópica que, geralmente, atendia as camadas desfavorecidas. 

Procurando retratar de que modo essa dualidade foi se configurando na realidade 

brasileira, neste artigo buscamos recuperar alguns acontecimentos, cenários e personagens 

que ilustram essa temática. Para tanto, recorremos aos fatos históricos disponibilizados por 

autores que se dedicaram em estudar a educação desse público. Segundo Kosik (1969) o 

retorno aos fatos históricos constitui um desvio necessário ou um détour por meio do qual é 

possível se distanciar de determinado objeto de estudo para dele se reaproximar novamente 

com maior clareza, superando a esfera do cotidiano prático, do imediato e da falsa 

consciência. Conforme esse autor, o desvio em si não diz propriamente o que a coisa é, mas 

constitui importante mecanismo de aproximação, além de revelar algumas características 

fundamentais do objeto que permitem conceituá-lo melhor. 

Para o exercício de retorno histórico utilizamos como procedimento metodológico o 

estudo de obras que trazem uma compilação de diversos dados a respeito da educação 

especial brasileira. Entre elas destacamos os trabalhos de Bueno (2004), Jannuzzi (2006) e 

Mazzota (2011). Além destes, outras fontes secundárias foram utilizadas para contextualizar 

questões abrangentes referentes à organização social e educacional no país (MAZZEO, 1988; 

RIBEIRO, 1992; VIEIRA, 1995; COSTA, 2006; DOWBOR, 2009). 

Para orientar o estudo desses autores, buscamos verificar de que forma estes 

respondiam duas questões de nosso interesse: quais formas de atendimento estavam presentes 

desde o Período Colonial e para qual classe social eram direcionadas? Em que medida o 

atendimento educacional estava atrelado as questões concretas relacionadas a realidade da 

população brasileira? A partir desses questionamentos, dividimos o texto em duas partes. Na 

primeira, retomamos aspectos do atendimento educacional do período colonial até o final do 

Brasil Império. Na segunda, abordamos o período que vai do início da República até o final 

da década de 1960. 

As primeiras marcas do dualismo: da colônia ao final do Período Imperial 

Desde o Período Colonial a educação das pessoas com deficiência estabeleceu-se em 

virtude do modo de organização econômico, político e social mais amplo da sociedade 

brasileira. Nesse sentido, Bueno (1993) afirma que apesar de no Brasil a educação especial ter 



 

349 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

se originado nos mesmos motivos que exigiram o seu surgimento na sociedade capitalista 

moderna, pautando suas funções na ―busca da homogeneização necessária ao processo 

produtivo e pela separação daqueles que interferem nesse mesmo processo‖ (p. 22), sua 

expansão em nosso país possui especificidades próprias relacionadas ―à forma como se deu o 

nosso desenvolvimento econômico e político‖ (idem, p. 22). 

Uma das especificidades do Brasil durante o Período Colonial consistiu na intensa 

exploração das riquezas do país mediante o processo histórico de acumulação por espoliação
1
 

que data antes mesmo do período das invasões europeias e perdura até os dias atuais. Como 

ilustração desse processo, a obra As Veias Abertas da América Latina (2006) de Eduardo 

Galeano possui exemplos suficientes que demonstram a violenta espoliação ocorrida nos 

países situados nessa região. Conforme o autor, a América Latina, é a ―região das veias 

abertas‖ (GALEANO, 2006, p. 14) onde os representantes do capitalismo fincam seus dentes 

solapando os recursos naturais e humanos. 

No caso brasileiro, a apropriação das riquezas do país durante todo o Período Colonial 

foi agravada pela destinação dos fundos públicos para o consumo das elites, situação que 

impediu a melhoria de vida da população pobre e trabalhadora. A esse respeito, Lucia Cortês 

da Costa (2006) argumenta que, durante esse período, os esforços se concentraram na 

expropriação das riquezas locais gerando desigualdade no uso dos recursos econômicos e de 

distribuição interna da renda. Desse modo, ―a economia brasileira nasceu a partir de um 

padrão de acumulação centrado nas grandes fazendas, com um nível de desigualdade social 

que condenou à pobreza a população trabalhadora‖ (idem, p. 110). 

Esse padrão de acumulação refletia os objetivos coloniais centrados na produção para 

a exportação e no uso da mão de obra escrava formada inicialmente por indígenas e 

posteriormente pelos negros africanos. Considerados pela classe dominante
2
 como seres sub-

humanos, cuja função maior era servir como força de trabalho, não importava ao conjunto 

                                                           
1
 Harvey (2014, p. 121) justifica da seguinte forma a utilização desse conceito em contraposição ao conceito de 

―acumulação primitiva‖, utilizado por Marx na obra O Capital: “como parece estranho qualificar de ‗primitivo‘ 

ou ‗original‘ um processo em andamento, substituirei esse termo pelo conceito de ‗acumulação por espoliação‘‖. 

O autor defende esse postulado tendo em vista que o uso de atividades fraudulentas e predatórias como forma de 

extrair capital tem forte persistência no capitalismo contemporâneo. 
2
 Segundo Bottomote (1993) a expressão ―classe dominante‖ abrange duas noções distinguidas por Marx e 

Engels. Enquanto a primeira refere-se a ―uma classe economicamente dominante que, em virtude de sua posição 

econômica, domina e controla todos os aspectos da vida social (p. 64)‖, a segunda noção defende que a classe 

dominante, ―para manter e reproduzir o modo de produção e as formas de sociedade existentes, deve 

necessariamente exercer o poder de Estado, isto é, dominar politicamente‖ (idem, p. 64). 
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dessa classe dirigente às condições materiais de sobrevivência dessa população marcada 

permanentemente pela sub-alimentação, posto que eram obrigados a trabalhar quase que 

exclusivamente na extração de matérias primas, a exemplo do Pau Brasil e no monocultivo da 

cana de açúcar. 

Sobrevivendo sob tais condições materiais, essa realidade afetou também a vida 

daqueles que possuíam algum tipo de deficiência. Até a metade do século XIX as informações 

sobre as pessoas com deficiência no Brasil eram esparsas, estando diluídas nas menções 

referentes à população pobre e miserável (GARCIA; MAIA, 2014). Segundo Januzzi (2006), 

poucos eram considerados deficientes, tendo em vista que havia lugar e tarefas que muitos 

podiam executar. Apenas os indivíduos mais lesados despertavam alguma atenção sendo que 

as ações direcionadas a ―resolver‖ estes casos específicos resumiam-se, quase 

exclusivamente, ao recolhimento dos abandonados pelas Santas Casas ou outros locais 

específicos, medida utilizada para garantir a ―proteção‖ da sociedade (JANUZZI, 2006). 

Em relação à educação, o atendimento educacional das pessoas com deficiência foi 

praticamente nulo, prevalecendo o descaso, o silenciamento e a desescolarização. Vale 

destacar que, desde o período de invasão até o final do século XVIII o ensino básico era 

dirigido apenas para a elite a qual enviava seus filhos para cursarem o ensino superior em 

Portugal e outros países da Europa, tendo em vista a inexistência desse nível de ensino no 

país. Antes disso, foram as missões jesuíticas que assumiram papel educacional tendo por 

função incutir padrões culturais e, sobretudo religiosos aos índios e negros, além de colonos 

portugueses, a maioria iletrada (ALAMBERT, 1999). 

A formação de uma sociedade tipicamente rural cuja população vivendo em áreas 

urbanas era de apenas 5,9 %, em 1872, contribuiu para que esse silenciamento perdurasse 

durante o Período Imperial. Como no período anterior, nem mesmo a educação geral recebeu 

atenção do poder público já que não era necessária à produção de mão de obra 

―compulsoriamente escrava, nem como fator de ideologização, uma vez que a ordem 

escravocrata estava assegurada pela repressão, pela ruralização intensa, em que poucos 

contatos sociais se faziam nas grandes propriedades latifundiárias‖ (JANUZZI, 2006, p. 20). 

Apesar dessa realidade, durante o império foram criadas duas instituições voltadas 

para o atendimento educacional de cegos e surdos-mudos
3
: o Imperial Instituto de Meninos 

                                                           
3 
Mantivemos os termos utilizados em cada momento histórico. 
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Cegos, em 1854, e o Instituto de Surdos-Mudos (ISM) em 1857 (atual Instituto Nacional de 

Educação de Surdos – INES). Embora Jannuzzi (2006) aponte como um dos motivos para o 

surgimento desses institutos, o favorecimento a pessoas de ligadas a figura do imperador, a 

exemplo do médico José Francisco Xavier Sigaud, cuja filha, Adéle Marie Louise Sigaud, 

possuía cegueira, na opinião de Bueno (2004) o surgimento destas duas instituições refletia 

também a importação de ―certo espírito "cosmopolita" dos grandes centros‖, sendo 

constituídos, portanto, ―mais como resultado do interesse de figuras próximas ao poder 

constituído do que pela sua real necessidade‖ (BUENO, 1993, p.108). 

É importante destacar que as pessoas responsáveis direta ou indiretamente pela criação 

desses institutos só o puderam fazer em virtude de suas condições de vida favorecidas. No 

caso do Imperial Instituto de Meninos Cegos, a sua criação está ligada a figura de José 

Álvares de Azevedo (1834-1854). A condição desse jovem cego desde o nascimento, não foi 

um obstáculo para que viesse a se tornar professor, traduzisse livros, redigisse para jornais e 

tivesse acesso a obras da Biblioteca Nacional por meio de ledores, tal como retratado em uma 

de suas biografias (LEMOS, 2016). Isso porque, sua família, sendo tradicional no império e 

possuindo recursos financeiros suficientes, pôde enviá-lo aos dez anos de idade para estudar 

no Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris onde permaneceu durante seis anos, tendo 

retornado ao Brasil em 1850. O mesmo ocorreu com Adéle Marie a qual foi alfabetizada sem 

muitas dificuldades pelo próprio José Álvares de Azevedo, se tornando mais tarde a primeira 

professora do Imperial Instituto de Meninos Cegos.  

O exemplo desses dois jovens demonstra uma dualidade que perpassou toda a história 

da educação das pessoas com deficiência no país; de um lado havia um modelo educacional 

dirigido para as camadas superiores, o qual possibilitava no decorrer do Período Imperial 

(final do século XIX) que estes dois personagens cegos conquistassem um nível de instrução 

superior a de muitos cegos da atualidade e, de outro, um modelo educacional voltado para as 

camadas pobres da classe trabalhadora. 

Esse dualismo se fez presente nas funções atribuídas aos dois Institutos durante o 

Período Imperial. Ambos mantiveram a ênfase no ensino profissional com destaque para o 

aprendizado de ofícios manuais que exigiam pouco conhecimento e destreza intelectual tais 

como torneiro, charuteiro, cigarreiro, empalhador, colchoeiro, tapeceiro, etc. (JANNUZZI, 

2006, p. 26). Conforme Mazzotta (2011), as oficinas instaladas contemplavam tipografia, 
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encadernação e tricô para os cegos e sapataria, encadernação, pautação e douração para os 

surdos-mudos
4
. A ênfase na profissionalização era defendida com vistas a garantir a 

subsistência dos indivíduos cegos e surdos-mudos e de suas famílias. Segundo Jannuzzi 

(2006): 

No fundo, prevalecia na proposta o que já vinha sendo valorizado para a educação 

das camadas populares. Também em Portugal isso acontecia desde o Século XIX nas 

Casas de Asilo, que recolhiam a infância ―desvalida‖; como a preocupação era dar-

lhes os ―meios de trabalho‖ para o futuro, acreditavam que isto implicava as 

profissões manuais. A sociedade de então, predominantemente agrária, na qual 

prevaleciam instrumentos rudimentares manuais de trabalho, justificava tal 

orientação (idem, p. 26). 

Porém, é preciso frisar que essa orientação valia apenas para a camada popular. Para 

os filhos dos ricos a orientação seria totalmente diversa já que eles deveriam desempenhar, 

assim como seus pais, a função de dirigentes do país, devendo para isso, receber educação 

diferenciada. Conforme destaca Bueno (2004, p. 89) 

Aos cegos e surdos pobres se reservava trabalho manual imbecilizante, um arremedo 

de salário quando muito, ou senão um catre e um prato de comida. Os que não 

tiveram o infortúnio de nascerem pobres, marca muito mais significativa do que a 

surdez e a cegueira, apesar de sofrerem limitações impostas por suas deficiências, 

puderam, contudo, usufruir da vida familiar e da riqueza produzida (grifo meu). 

Apesar da ênfase na educação profissional, o atendimento realizado no Imperial 

Instituto de Meninos Cegos e no Instituto de Surdos-Mudos foi precário, pois se estendeu a 

uma parcela diminuta de indivíduos. Para ter uma ideia, no ano de 1874 as duas instituições 

atenderam respectivamente, 35 alunos cegos entre uma população cujo total de indivíduos 

com cegueira perfazia 15.848 e, 17 surdos-mudos em meio a uma população que chegava a 

11.595 indivíduos (JANNUZZI, 2006) nessa condição. 

Essa precariedade refletia ―a pouca necessidade de utilização desse tipo de mão-de-

obra, na medida em que uma economia baseada na monocultura para exportação não exigia a 

utilização dessa população pelo incipiente mercado de trabalho‖ (BUENO, 2004, p. 108). 

Diferentemente do que ocorria nos países europeus onde a produção capitalista já havia 

avançado e a necessidade de força de trabalho assalariada era maior, a economia brasileira era 

incipiente e as relações de produção ainda não exigiam o investimento na profissionalização 

desses sujeitos. 

                                                           
4 

Além do ensino profissionalizante, o Instituto de Surdos-Mudos oferecia atendimento educacional voltado para 

a educação literária. 
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Nesse sentido, embora tenha ocorrido nesse período uma deterioração no âmbito 

internacional de outras instituições semelhantes, a exemplo dos institutos criados na França, 

uma diferença fundamental se deu em relação aos rumos e estratégias adotadas no Brasil: 

―enquanto os institutos parisienses se transformaram em oficinas de trabalho, seus similares 

brasileiros tenderam basicamente para o asilo de inválidos‖ (BUENO, 2004, p. 108). Por 

outro lado, o fato de ambos os Institutos terem sido criados por meio de uma política de 

favorecimento a grupos isolados contribuiu de certo modo para que os mesmos ficassem 

restritos ao mero assistencialismo. 

Verificam-se, nesse sentido, dois movimentos contrários: de um lado, a tentativa de 

autoafirmação dos dois institutos, e de outro, a sua precarização tendo em vista as 

especificidades da estrutura produtiva existente no Brasil. Essa precarização não afetava 

apenas o atendimento educacional das pessoas com deficiência, mas a educação de modo 

geral visto que, conforme dados apresentados por Jannuzzi (2006), no ano de 1878 apenas 2% 

da população brasileira era escolarizada. Essa autora ainda destaca que ao final do império 

houve certo progresso apenas no ensino superior e no ensino secundário e propedêutico tendo 

em vista ser este ―o ensino que interessava às camadas da população com rendas mais altas, 

como burilamento à vida na Corte, e às poucas camadas médias, além de meio para atingir 

uma posição mais alta na sociedade de então‖ (idem, p. 15). 

Durante as primeiras décadas do Período Republicano esse panorama educacional 

sofreu poucas modificações, visto que ainda predominava a reduzida produção de bens de 

consumo para atender o precário mercado interno. Todavia, após a década de 1920 o país vai 

se modificando lentamente em virtude da maior entrada de capital estrangeiro. Quais rumos 

tomou o atendimento educacional para as pessoas com deficiência nesse período é o que 

discutiremos a seguir. 

 

A institucionalização do dualismo: da Proclamação da República ao final da década de 

1960 

Ao final das três primeiras décadas que se sucederam a Proclamação da República 

desencadeou-se no país pequeno aumento na industrialização destinada ao consumo externo. 

Vinculado a esse processo de industrialização, formou-se em torno das metrópoles, pequena 

rede de cidades nas quais as relações de exploração foram se modificando, sem pôr em 
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questão a orientação econômica fortemente assentada na dependência externa e no baixo 

padrão de consumo do trabalhador assalariado que, progressivamente, substituía a mão de 

obra escrava. 

Como consequência tanto da industrialização como da expansão urbana, a população 

mais que duplicou, totalizando 30 milhões de habitantes segundo o Censo de 1920. A maioria 

residia no campo e sobrevivia do trabalho na agricultura baseada no latifúndio (JANNUZZI, 

2006). Utilizando dados fornecidos por Basbaum (1976) Jannuzzi resume da seguinte forma a 

situação do país: 

O censo de 1920 acusou no Brasil 648.153 estabelecimentos rurais particulares, num 

território de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. A área em poder de 

particulares era de 175.200.000 hectares. Havia cerca de 64 mil grandes 

proprietários, 600 mil menores, com 40 milhões de hectares. A maior parte dos 

brasileiros não possuía terra alguma. As técnicas de produção em 1926 eram ainda 

baseadas no uso da enxada, facão do mato e foice. [...] apenas 13% dos 

estabelecimentos agrícolas possuíam arado. Raramente o adubo era empregado. 

(JANNUZZI, 2006, p. 73). 

Essa descrição aponta que, apesar de ter ocorrido maior entrada de capital estrangeiro, 

a maneira de produzir permaneceu praticamente inalterada. Além disso, toda estrutura de 

produção estava voltada ao abastecimento do mercado externo uma vez que a permanência do 

latifúndio impedia o progresso material da população pobre e, consequentemente, minava 

suas possibilidades de consumo dos bens produzidos no país.  

Esses fatores repercutiram nas condições de vida da classe trabalhadora, ocasionando 

juntamente ao crescimento populacional, ampliação na quantidade de pessoas com 

deficiência. Nesse período, dois registros procuraram contabilizar o número de pessoas com 

deficiência: o Inquérito Domiciliar de 1900 e o Censo Demográfico de 1920. Tendo como 

ponto comum o levantamento apenas do quantitativo de pessoas com deficiência sensorial, 

eles registraram crescimento da incidência de pessoas cegas e surdas para cada mil habitantes. 

Entre os cegos, o percentual saltou de 15,8 em 1872 para 29, 8 em 1920 e de 11,5 em 1872 

para 26, 2 em 1920 entre os surdos (NERI, 2003). 

Similar às ações educacionais previstas para a população geral, esse contingente de 

pessoas com deficiência continuou tendo pouco acesso à educação. Isso se devia ao modelo 

econômico agrário-exportador que beneficiou apenas a camada senhorial e manteve a 

população pobre excluída dos benefícios alcançados pela produção agrícola, sobretudo do 

café. 
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Vivendo no campo sem se tornarem, contudo, donos da terra, expostos a condições de 

trabalho precárias e, ainda por cima, isolados das grandes cidades em que ocorriam os 

processos de modernização, as oportunidades educacionais da classe trabalhadora eram 

paupérrimas, estando exemplificada pelo alto número de pessoas analfabetas, conforme 

quadro abaixo: 

QUADRO N.º 1 

ÍNDICES DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO
5
 BRASILEIRA (1890-1920) 

Especificação 1890 1900 1920 

Total 14.333.915 17.388.434 30.635.605 

Sabem ler e escrever 2.120.559 4.448.681 7.493.357 

Não sabem ler e escrever 12.213.356 12.939.753 23.142.248 

% de analfabetos 85 75 75 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, ano II, 1936 apud Ribeiro (1992, p. 74). 

Enquanto nas três primeiras décadas a população mais que duplicou, o total de 

analfabetos sofreu pouca modificação totalizando 75% de brasileiros em 1920. Um dos 

motivos que explicam a permanência do analfabetismo está no fato de que a expansão do 

ensino se fazia de maneira desigual. Além disso, Romanelli (2002, p. 61) aponta também o 

fato da expansão do sistema escolar ter ocorrido de ―forma atropelada, improvisada, agindo o 

Estado mais com vistas ao atendimento das pressões do momento do que propriamente com 

vistas a uma política nacional de educação‖. 

Essa desigualdade repercutiu no afastamento das camadas populares do acesso à 

escola, ampliando ainda mais o elitismo educacional. Conforme Ribeiro (1982), o elitismo era 

maior no ensino secundário, contribuindo para a permanência das funções sociais 

desempenhadas pelas classes trabalhadoras e dirigentes. A esse respeito, a autora ilustra o 

dualismo utilizando-se de uma declaração datada do ano de 1923, efetuada pelo médico e 

professor de história, Júlio Afrânio Peixoto, em que ele afirmou o seguinte:  

Na escola primária o filho do rico, irmanado com o pobre, são bons e maus alunos, 

mais como os pobres são infinitamente mais numerosos, se tem numerosos alunos 

                                                           
5
 O quadro inclui sujeitos de todas as idades. 
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maus, tem também muitos bem dotados: digamos, se em 10 ricos há um aluno 

inteligente, em 90 pobres haverá 9 alunos iguais a esse rico (...). Vai começar o 

ensino secundário. Mas o pobre não pode frequenta-lo; o liceu, o ginásio, o colégio 

custam caro. Os 90 pobres vão para as fábricas, para as lavouras, para a mão de 

obra. Os 10 ricos, esses farão exames, depois serão bacharéis, médicos, engenheiros; 

jornalistas, burocratas, políticos, constituirão a elite nacional. (Apud RIBEIRO, 

1982, p. 80). 

Se no âmbito geral, a classe trabalhadora foi afastada do acesso à escola, o mesmo se 

aplicou às pessoas com deficiência pertencentes as camadas populares. Isso ocorria porque as 

reformas instituídas em âmbito estadual isentavam crianças de frequentarem a escola, desde 

que comprovada sua incapacidade por profissionais habilitados para tanto. Também previam a 

possibilidade de criação de escolas ou classes especiais para tais estudantes (JANNUZZI, 

2006). 

Esse mecanismo de isenção funcionava como um ―possível escape do Estado 

brasileiro no sentido de viabilizar recursos para a educação popular‖ (idem, p. 106) dado que 

a referida isenção não se limitava apenas aos estudantes com deficiência. Por outro lado, a 

criação de escolas e classes especiais e o envio de estudantes para estes espaços cumpria a 

função de ―facilitar o rendimento das camadas mais favorecidas, frequentadoras das classes 

comuns, afastando delas os diferentes, os que tinham dificuldades de aprendizagem, enfim, os 

que estavam dentro dos amplos conceitos caracterizadores dessa clientela‖ (JANNUZZI, 

2006, p.106-107). 

Como resultado das reformas implementadas no período, foram criadas novas 

instituições destinadas a atender não apenas aos surdos e cegos, mas também as pessoas 

deficientes mentais, perfazendo, entre 1920 e 1929, sete instituições dedicadas à deficiência 

mental e seis para outros (visão e audição)
6
. Em relação às últimas, foram privilegiadas as 

mesmas funções estabelecidas pelas duas instituições criadas no século XIX, permanecendo a 

preocupação com a formação para o trabalho e o aprendizado de ofícios básicos que 

permitissem aos surdos e cegos proverem a própria subsistência (JANUZZI, 2006). Quanto as 

instituições voltadas à deficiência mental, segundo Bueno (2004), seu surgimento refletia duas 

questões basilares para o período: de um lado o ―peso que foi adquirindo em relação à saúde 

(a preocupação com a eugenia da raça)‖, e de outro, ―à educação (a preocupação com o 

fracasso escolar)‖ (p. 110).  

                                                           
6
 Estas instituições localizavam-se nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Minas Gerais (JANNUZZI, 2006, p. 77). 
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Esse panorama educacional adentrou as décadas de 1930 e 1940, marcadas, sobretudo 

pela política desenvolvimentista colocada em prática durante o período Vargas. Quanto às 

especificidades desse período, no início da década de 1930 configurava-se com maior clareza 

a gestação de um novo quadro econômico e político em nível nacional como consequência 

dos impactos causados pela rearticulação do capitalismo a nível mundial. Outro fator 

marcante foi o papel desempenhado pelo setor cafeeiro, cuja expansão possibilitou maior 

acumulação de capital, além de financiar o desenvolvimento industrial (MAZZEO, 1988). 

Essas mudanças engendraram a necessidade de maior modernização e aceleração da 

indústria nacional, criando as condições e os elementos que contribuíram para a 

transformação da burguesia predominantemente agrária em burguesia industrial. Procurando 

conciliar os interesses dominantes, o presidente Getúlio Dornelles Vargas (1930-1945) deu 

continuidade ao projeto de instalação de grandes empresas no país, motivando o incremento 

da industrialização associada ao capital estrangeiro (JANNUZZI, 2006) e a 

internacionalização da economia, cujos primeiros passos haviam sido dados na década 

anterior. Conforme Mazzeo (1988, p. 34): 

O Estado que emergirá após 1930, mais intervencionista e centralizador, 

representará, objetivamente, as necessidades do reordenamento geral do capitalismo. 

[...] Uma vez estruturado um aparelho de Estado direcionado para subvencionar o 

desenvolvimento das forças produtivas teremos, ao longo das décadas de 30 e 40, 

um acelerado desenvolvimento modernizador. 

Entretanto, não se tratava de colocar em prática nova dinâmica de industrialização 

voltada para o desenvolvimento progressivo do país, mas da descentralização das estruturas 

de produção do capital dominante (DOWBOR, 2009). Segundo Costa (2006, p. 121), a 

política do governo de Getúlio teve como ponto central ―a promoção do progresso econômico 

com o fortalecimento das bases nacionais e criação de uma infraestrutura necessária para o 

crescimento econômico‖. 

Nesse contexto, a educação geral processou-se no conjunto da reorganização da 

burguesia, surgindo o entusiasmo e o otimismo pedagógico; ―mais educação para todos, para 

incorporá-los na senda do progresso vivido pelas outras nações‖ (JANNUZZI, 2006, p. 75) 

era o lema que se pregava. A educação estava atrelada à formação do homem para o trabalho 

e para o rendimento social. Apesar disso, ocorreram poucos avanços na escolarização das 

massas, pois em ―cada mil habitantes só 54 eram escolarizados em 1932‖ (JANNUZZI, 2006, 

p. 109). 
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A que se devia essa discrepância entre a política que pregava a promoção do progresso 

econômico e a realidade na qual se investiu muito pouco na escolarização das massas? Apesar 

do processo de industrialização demandar maiores investimentos em infraestrutura e em 

setores sociais como trabalho e educação, a dívida pública aliada ao imperativo da 

acumulação dificultava o atendimento dessas demandas, pois exigia ―a canalização de 

recursos para áreas de interesse do capital, feita às custas do investimento social‖ (COSTA, 

2006, p. 129). Conforme Dowbor (2009), entre 1889 e 1933 cerca de 75% das receitas da 

balança comercial foram utilizadas no pagamento da dívida externa. 

Nesse contexto, apesar dos frequentes discursos a favor da classe trabalhadora, o 

pauperismo da população se agravava progressiva e continuamente. Esse pauperismo 

contribuiu para elevar a quantidade de pessoas com deficiência no país. Assim, o Censo 

Demográfico realizado em 1940 contabilizou 64.482 pessoas com cegueira, das quais 64,7% 

adquiriram a deficiência em virtude de doenças manifestadas ao longo da vida, 21% em 

virtude de acidentes, 10,4% por causas de nascença e 3,7% não declararam a causa (NERI; 

SOARES, 2004). Portanto, fica evidente, que as condições materiais de vida da população 

pobre, colaboraram para a elevação do número de pessoas com deficiência. 

Com relação às iniciativas educacionais, o atendimento a esse público continuou a ter 

pouco espaço. Conforme Jannuzzi (2006) e Bueno (2004) as ações do poder público 

processavam-se em ritmo muito lento e havia uma quantidade ínfima de instituições 

dedicadas a educar os deficientes, muitas delas em condições precárias. Essa situação motivou 

a criação de instituições particulares, cujos serviços de atendimento ao excepcional eram 

acessíveis apenas para alguns poucos, os filhos das camadas sociais bem situadas 

financeiramente. Nessas poucas instituições, prevaleceram as propostas de ensino 

emendativo, cuja educação tinha por finalidade suprir as falhas decorrentes da anormalidade, 

buscando adaptar os educandos ao nível social dos demais (JANNUZZI, 2006). Além destas, 

surgiram outras entidades privado-assistenciais, cujos serviços eram direcionados, sobretudo, 

as pessoas com deficiências mentais e visuais
7
. 

Segundo Bueno (2004), a quase totalidade dessas instituições criadas nas décadas de 

1930 e 1940, vinculavam-se a ordens religiosas, revestindo-se ―de caráter filantrópico-

assistencial, contribuindo para que a deficiência permanecesse no âmbito da caridade pública 

                                                           
7
 Para uma descrição mais detalhada dessas instituições, consultar Bueno (2004). 
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e impedindo, assim, que as suas necessidades se incorporassem no rol dos direitos de 

cidadania‖ (p. 113). O autor também enfatiza que o número de atendimentos nessa rede era 

bastante superior ao que era ofertado pela rede pública, fator que contribuiu para que a 

educação especial seguisse muito mais a direção da privatização do que da oferta desse 

serviço pelo Estado. Conforme o autor (2004, p.114): 

Essa privatização da escola especial parece se antecipar ao movimento de 

privatização da escola regular, que ocorrerá a partir da década de 1960, e que terá na 

educação especial um grande aliado em sua defesa, sob a argumentação de que essa 

privatização possui um alto significado na qualificação do ensino brasileiro. 

Essa privatização foi ampliando-se gradativamente durante o segundo mandato 

presidencial de Getúlio Vargas (1951-1954) e a legislatura de Juscelino Kubistchek (1956-

1960). Segundo dados apresentados por Vieira (1995) em 1952 do total de 28.302 escolas 

destinadas ao ensino primário, apenas 4.927 eram públicas. Esses números refletiam as 

poucas oportunidades de escolarização da população, para quem não era garantido sequer o 

ensino primário. Conforme o mesmo autor, o ano de 1952 registrava a seguinte realidade 

quanto ao ensino primário: 

Em certos Estados brasileiros aproximadamente 75% da população em idade escolar 

não chegava a ter vagas para estudar, enquanto em outros Estados entre 60 e 70% da 

população em idade escolar ficava excluída daquele ensino. Só em poucos Estados a 

falta de vagas era inferior a 50% da população necessitada de atendimento escolar. 

Por outro lado, embora a zona rural concentrasse perto de 70% das crianças 

brasileiras, somente 38% estavam matriculadas no curso primário. 

Um dos fatores que explicam essas cifras está na organização do processo econômico 

do país. Apesar de ter recebido grande quantidade de capitais externos os quais alavancaram o 

setor industrial, as riquezas decorrentes desse processo não foram revertidas, na maioria das 

vezes, em beneficio da população brasileira. Ao contrário, a maior parte dos lucros relativos à 

aplicação de capital estrangeiro retornava aos países investidores de maneira que em poucas 

ocasiões a entrada de capital superou a saída. Segundo Vieira (1995, p. 40) ―o peso da 

remessa de lucros e do repatriamento destes capitais não era fácil de suportar. Ao contrário, 

obrigava o governo a por vezes sacrificar seus propósitos e a delimitar sua ação‖. 

Desse modo, a população pobre foi ainda mais penalizada pela estrutura econômica 

uma vez que a maior parte dos recursos alocados por Juscelino em forma de empréstimos 

visou transformar o país em um verdadeiro parque industrial dando pouca ou nenhuma ênfase 
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a melhoria das políticas sociais que, em tese, gerariam uma melhoria nos níveis e condições 

de vida da população. 

Com relação às políticas para a educação, das 30 metas presentes no Plano de Metas 

elaborado pelo governo Juscelino, à questão educacional estava presente apenas na última 

delas (meta 30). Mesmo assim, privilegiava-se apenas o nível secundário uma vez que a 

preocupação era com a formação técnico-profissional necessária ao processo de 

industrialização. À educação cabia às funções principais de formar ―empregados qualificados 

que se destinariam aos inúmeros setores da produção econômica‖ além de favorecer a 

―integração do homem na civilização industrial‖ (VIEIRA, 1995, p. 100). 

Diante desse cenário e da quase total ausência de metas voltadas para a educação das 

camadas populares, a alternativa se baseava, muitas vezes, no apelo para que essa educação 

fosse assumida pela iniciativa privada a quem se forneceu um ambiente privilegiado de 

atuação. No caso da educação especial, esse cenário educacional em que havia pouca oferta 

de ensino por parte do setor público resultou no fortalecimento da iniciativa privada e na 

ampliação das instituições filantrópicas que passaram a contar com a assistência técnico-

financeira do governo (MENDES, 2010). 

Como exemplo dessa ampliação, Bueno (2004), acentua a proliferação das Sociedades 

Pestalozzi e das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAEs). Apoiando-se nos 

dados apresentados por Lemos (1981), Bueno afirma que após a fundação da primeira APAE 

brasileira ocorrida em 1954 no Estado do Rio de Janeiro, tal instituição multiplicou-se por 

todo o território nacional, culminando na ―criação da Federação Nacional das APAEs, que, no 

início da década de 1980, congregava mais de duzentas entidades‖ (p.119). 

Apesar de filantrópicas, essas instituições passaram a receber financiamento estatal 

com recursos advindos da assistência social, contribuindo de certo modo, para que o Estado se 

sentisse desobrigado de sua responsabilidade com a educação dessa população. Ao mesmo 

tempo, Mazzotta (2011) argumenta que a criação das APAes induziu autoridades do 

legislativo e executivo a tratarem do problema do excepcional. 

Outro ponto importante que marca esse período, diz respeito ao surgimento de 

diversos ―centros de reabilitação e clínicas privadas, com alto nível de sofisticação técnica, 

dedicados ao atendimento de crianças deficientes dos extratos sociais superiores‖ (BUENO, 

2004, p. 119). Concomitantemente, surgiram as escolas privadas de alto nível técnico, entre as 
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quais são elencadas por Bueno: ―Escola Mundo Infantil (1956); Centro Ocupacional 

Avanhandava (1968); Escola da Carminha (1973); Escola Jaty (1969); Piratinis Instituto 

Educacional (1971)‖ (BUENO, 2004, p. 119), todas localizadas no Estado de São Paulo. 

Entre o público atendido por estas instituições figuravam crianças com problemas de 

comportamento, deficientes mentais, deficientes neuromotores graves, além de estudantes 

com distúrbios neuropsicomotores pouco acentuados. 

Ainda segundo Bueno (2004) a criação destas escolas privadas revelava uma 

característica marcante no processo de ampliação da oferta de educação especial no Brasil, 

quer seja,  

[...] a distinção crescente entre as entidades filantrópico-assistenciais, que se 

dirigiram à população deficiente oriunda dos extratos mais baixos da classe média e 

das classes baixas, e as empresas prestadoras de serviços de reabilitação e educação, 

voltadas à população de poder aquisitivo elevado e que, no âmbito da educação 

especial, representou a concretização do processo de privatização que ocorreu no 

país nos campos da saúde e da educação. Essa distinção deixa patente que, 'enquanto 

os excepcionais das camadas populares continuaram sendo objetos da assistência e 

caridade públicas, passou-se a se oferecer aos excepcionais das elites serviços que 

garantiam seus direitos em relação à saúde e educação. (BUENO, 2004, p.96) 

Esta distinção estava atrelada ao contexto maior da educação nacional que cada vez 

mais se tornava um campo de disputa entre os que defendiam como proposta a expansão e a 

melhoria da escola pública e os que defendiam as escolas particulares, fossem elas 

confessionais ou meramente mercantis. 

Essa disputa esteve presente em todo o processo de tramitação da Lei 4.024 que 

instituiu às Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Aprovada em dezembro de 1961 em 

clima de crise política e econômica, com grave desequilíbrio social e regional, a nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional possibilitou maior fortalecimento das instituições 

filantrópicas de caráter privado. Assim, após vários confrontos entre os defensores de ambas 

as propostas, o texto final da referida LDB beneficiava os setores privados com previsão de 

verbas e assentos junto aos Conselhos Estaduais de Educação (CEE). 

Tais benefícios se estendiam às instituições que se ocupavam da educação dos 

excepcionais, como expressava o artigo 89 ao destacar que ―tôda iniciativa privada 

considerada eficiente pelos conselhos estaduais de educação, e relativa à educação de 

excepcionais, receberá dos poderes públicos tratamento especial mediante bolsas de estudo, 

empréstimos e subvenções‖ (BRASIL, 1961, S/P). Nesse sentido, a educação especial 
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continuou à margem do ensino público durante toda a década de 1960, agravando-se ainda 

mais pelas medidas adotadas durante o regime militar instaurado após 1964. 

Quanto às funções do atendimento educacional para os estudantes com deficiência, 

Roseli Terezinha Kuhnen (2016) enfatiza que elas estavam atreladas ao projeto de formação 

humana colocado em prática pelo regime militar. Tal projeto se empenhava em defender o 

desenvolvimento capitalista no país como um apêndice do capitalismo dominante 

internacional, ao mesmo tempo em que buscava incutir um pensamento favorável ao regime 

militar. Nesse contexto, ―a educação tinha como função preponderante, contribuir na luta 

incansável da ditadura para conquistar os indivíduos no plano da subjetividade, 

caracterizada pela busca de coesão e de não-contestação com o regime‖ (idem, p. 129). Ainda 

segundo a mesma autora, a educação das pessoas com deficiência não ficou fora disso uma 

vez que: 

Tornar os deficientes úteis à sociedade, no contexto da ditadura militar, tinha como 

elemento central a estratégia psicossocial de homogeneização das singularidades. 

Nesse contexto, a educação tinha como função contribuir para a constituição de uma 

consciência coletiva homogênea, para abolir os antagonismos, os conflitos e as 

diferenças de maneira geral. (KUHNEN, 2016, p. 130) 

Nessa ótica, a educação voltada para as pessoas com deficiência, assim como ocorria 

com a educação geral, desempenhou uma função pedagógica, buscando incutir nos indivíduos 

ideais e atitudes favoráveis a consolidação e reprodução da direção adotada no período. 

Considerações finais 

Como declaramos no início, o propósito deste artigo foi recuperar alguns 

acontecimentos, cenários e personagens que ilustram a presença do dualismo educacional na 

educação especial brasileira. Embora reconheçamos que as questões aqui apresentadas são 

ainda bastante introdutórias, carecendo de maior aprofundamento, consideramos que o 

dualismo ainda está longe de ser superado, uma vez que ao final da década de 1960 os 

objetivos prioritários da área guardavam certa semelhança com os objetivos eleitos ainda nos 

primórdios da educação especial brasileira. 

Assim, os dois primeiros períodos foram marcados pela ausência de educação para as 

pessoas com deficiência das camadas populares e pela tentativa de institucionalização de 

alguns serviços. Estes se dividiam entre aqueles vinculados as instituições privadas, 
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beneficiando as camadas superiores, e os de caráter assistencialista e filantrópicos, os quais, 

geralmente, atendiam as camadas desfavorecidas. 

Do início do Período Repúblicano até o final da década de 1960 o atendimento 

educacional começa a ser esboçado na política educacional brasileira, porém como um 

apêndice indesejável, pois se tratava muito mais de assistir aos deficientes das camadas 

pobres do que de propor educação. Esta era uma realidade apenas para as camadas superiores 

como demonstram os fatos analisados. Apesar de nesse período terem ocorrido mudanças no 

processo produtivo e de uma maior expansão no número de instituições voltadas ao 

atendimento educacional, nota-se que a educação desse público continuou ocupando um lugar 

marginal, sobretudo na iniciativa pública estatal. 
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RESUMO 
O presente artigo teve como finalidade analisar sobre a teoria da complexidade no autor Morin suas implicações 

nas políticas educacionais brasileiras, com enfoque específico na educação camponesa. A análise foi realizada a 

partir de um estudo bibliográfico sobre duas obras do autor, os livros ―Sete Saberes necessários à educação do 

futuro‖ e ―A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento‖ baseado nos fundamentos 

teóricos de Souza (2014), Giolo (2004), Leher (2003;), entre outros. Os resultados apontaram que o paradigma 

do ―pensamento complexo‖ converge aos objetivos do imperialismo em ―adequar a educação brasileira às novas 

tecnologias e demandas do mercado‖, demandas que perpassam pela educação. Ressalta-se ainda um retorno ao 

antigo idealismo filosófico, revestido de pensamento novo e moderno, revelando-se como uma posição 

reacionária diante das contradições entre este próprio pensamento idealista e as ações empreendidas no entorno 

das políticas educacionais pleiteadas pelo capital monopolista. 

 

Palavras-chave: Teoria da complexidade. Políticas educacionais. Educação do Campo. 

 

ABSTRACT 
This work  had the goal to analyse the complexity theory by the author Morin and its influence in Brazil‘s 

Education Policy as an specific topic in Brazil‘s Interior Education. The study was built by a bibliography work 

about two studies of the same author, that are: ―Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur” and ―La 

Tête Bien Faite - Repenser la réforme, réformer la pensée” based in the ideas of the searchers Souza (2014), 

Giolo (2004), Leher (2003) and others. The results showed that ―the complex thought‖ goes to agree with the 

imperalism goals to ―adequate Brazil‘s education to the new tecnologies and the necessities of the global 

market‖, which go through education. To go further, this approach returns back to the old philosofical idealism 

with a new and modern thought as a reaction position against the contraditions of its own thought and the actions 

implented inside the education policies developed by the monopoly capitalist system. 

 

Keywords: The Complexity Theory.  Education Policies. Interior Education. 

 

 

Introdução 

 

O presente artigo foi resultado da disciplina ―Educação e Interdisciplinaridade‖ do 

Programa de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares 

mailto:francielupe@gmail.com
mailto:ta.inaa@outlook.com
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(PPGFPPI – UPE) que teve como objetivo discutir uma parte, mesmo que pequena, da 

bibliografia trabalhada da referida disciplina e sua relação ao nosso objeto de pesquisa.  

Nossa percepção é de que os problemas da educação não podem ser tratados e 

investigados de maneira reducionista à base do fenômeno educativo. A educação e a escola, 

para além de uma preposição de superestrutura, integram a base da estrutura econômico-

social. Portanto, necessitam ser analisadas no interior da base estrutural, no contexto da 

questão agrária e seus componentes: altíssima concentração de terras, crescente expansão do 

capital com base no agronegócio latifundiário, relações precárias e de altíssima exploração da 

força de trabalho, dentre outros fatores. 

Devemos ressaltar, também, que a experiência na disciplina de ―Educação e 

Interdisciplinaridade‖ foi muito proveitosa e contribuiu à nossa formação enquanto estudantes 

de educação em nível de Mestrado. A disciplina teve sua parte teórica dividida, 

sequencialmente, em três grandes eixos temáticos: conceito de interdisciplinaridade; formação 

de professores; e, pesquisa em educação. Assim, tais eixos foram interligados da conceituação 

às novas práticas de formação de professores, refletindo-se na perspectiva de novas posturas 

na pesquisa em educação.  

Os textos que compõem a bibliografia da disciplina, em sua grande maioria, foram de 

grande valia, sobretudo os ligados ao campo da formação de professores (José Contreras; 

António Nóvoa, Maurice Tardif, Istevan Mészáros, dentre outros). No entanto, nos 

inquietaram alguns dos textos ligados aos fundamentos conceituais, ligados aos conceitos da 

interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade e, sobretudo, ao ―paradigma da complexidade‖ 

de Edgar Morin. As considerações ―apaixonantes‖ acerca do texto de Morin por parte de 

nossos colegas de turma, assim como a desvinculação destas formulações às relações sociais e 

a realidade concreta dos sujeitos, nos fizeram estudar com mais afinco e buscar, mesmo que 

inicialmente, a construção de uma análise crítica a respeito de dois textos de Morin. 

 

Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade e ―pensamento complexo‖ - a formulação de 

uma crítica das implicações dessas teorias na educação 

 

A interdisciplinaridade é apresentada como a primeira perspectiva de superação da 

fragmentação do conhecimento, que se tornou uma característica expressa na configuração da 
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ciência moderno-burguesa. A operacionalização da interdisciplinaridade na educação 

pressupõe a busca pela autonomia do saber, buscando superar a fragmentação pelas vias 

epistêmica, pedagógica e/ou comportamental. No Brasil se debruçam a estudá-la autores 

conhecidos como Ivani Fazenda, Hilton Japiassú e Antônio Joaquim Severino, entre outros. 

No campo epistêmico, para além destes, é notável a influência de pressupostos de teóricos 

internacionais, aos quais o francês Edgar Morin
1
 merece destaque.  

A partir das formulações de autores como Morin (2004; 2000), surgem conceituações 

como as de ―complexidade‖ e ―transdisciplinaridade‖ como princípios
2
 necessários à 

educação do século XXI. A complexidade é definida por Morin (2000, p.38) a partir do 

sentido da palavra Complexus (o que foi tecido junto), sendo também ―a união entre a unidade 

e a multiplicidade‖ uma ―cadeia produtiva/destrutiva das ações mútuas das partes sobre o todo 

e do todo sobre as partes‖ (MORIN, 2000, p. 64). Daí que surge a interligação com a 

educação, pois Morin compreende que a educação deve, antes de tudo, operar a reforma do 

pensamento como base fundamental de se alcançar as condições do ―pensamento complexo‖. 

Reformar o pensamento seria a tarefa principal, porque se perpassa pela mente humana um 

núcleo definidor do destino humano, tanto para melhor quanto para pior. ―Aquilo que porta o 

pior perigo traz também as melhores esperanças: é a própria mente humana, e é por isso que o 

problema da reforma do pensamento tornou-se vital‖ (MORIN, 2000, p. 75).  

Já a transdisciplinaridade, conceito fundamental para compreender a teoria da 

complexidade em Morin, seria um estágio de educação para além das práticas 

interdisciplinares, em que a parte não se separa mais do todo, inexistindo o tratamento 

mecânico que é atualmente dado ao conhecimento. Segundo Santos (2008, p. 74), 

  
A transdisciplinaridade propõe-se a transcender a lógica clássica, a lógica do ‗sim‘ 

ou ‗não‘, do ‗é‘ ou ‗não é‘, segundo a qual não cabem definições como ‗mais ou 

menos‘ ou ‗aproximadamente‘, expressões que ficam ‗entre linhas divisórias‘ e 

‗além das linhas divisórias‘, considerando-se que há um terceiro termo no qual ‗é‘ se 

une ao ‗não é‘ (quanton). 

 

O referido pensamento complexo se contrapõe ao pensamento simples, que é dado 

como real, concreto, pautado no simples plano material à frente de qualquer sujeito, esse 

                                                           
1
 Destaque a partir de duas de suas obras as quais tivemos acesso, leitura e discussão, a saber, ―Os sete saberes 

necessários à Educação do futuro‖ e ―A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento‖. 
2
 Exemplo de trabalho incorporado nesta perspectiva aqui no Brasil, discutido na Disciplina foi ―Complexidade e 

transdisciplinaridade em educação: cinco princípios para resgatar o elo perdido (SANTOS, 2008).  
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pensamento complexo também se choca ao pensamento especializado. Para Edgar Morin 

(2000, p.64), ―o que agrava a dificuldade de conhecer nosso Mundo é o modo de pensar que 

atrofiou em nós, em vez de desenvolver, a aptidão de contextualizar e de globalizar‖. Assim, 

discutidos estes problemas (em que a ciência disciplinar, isolada e fechada em si mesmo não 

enxergava), o pensamento complexo visa dar solução as desventuras da razão e da 

hiperespecialização. Pelo menos, é isso que entende Morin (2000). Tanto para ele quanto para 

a grande tradição das correntes idealistas ou metafísicas, o pensar humano é o condicionante 

em que possibilita, inclusive em termos de fenômenos sociais, tudo acontecer. 

 
Quanto sofrimento e desorientações foram causadas por erros e ilusões ao longo da 

história humana, e de maneira aterradora, no século XX! Por isso, o problema 

cognitivo é de importância antropológica, política, social e histórica. Para que haja 

um progresso de base no século XXI, os homens e as mulheres não podem mais 

ser brinquedos inconscientes não só de suas idéias, mas das próprias mentiras. 
O dever principal da educação é de armar cada um para o combate vital para a 

lucidez‖ (MORIN, 2000, p. 33, grifo nosso). 

 

Desta maneira, a educação do século XXI deve se revestir da complexidade humana e, 

por meio da reforma unicamente do pensamento, armar homens e mulheres a deixarem de ser 

―brinquedos‖ inconscientes de suas ideias e de suas mentiras. O paradigma da complexidade 

nos ensina ainda, segundo Morin (2000, p. 21), de que ―nenhum dispositivo cerebral permite 

distinguir a alucinação da percepção, o sonho da vigília, o imaginário do real, o subjetivo do 

objetivo‖, e nos conduz à legitimação de que os mitos, as ideias e as crenças "não são somente 

produtos da mente, são também seres mentais que tem vida e poder" (MORIN, 2000, p. 27). 

Assim, não interessa as realidades concretas nas quais homens e mulheres são integrantes, as 

difíceis e duras ―realidades‖ em que fazem parte e lutam a sair delas. ―Realidades‖ entre aspas 

porque, para Morin (2000, p.82), paira uma incerteza do real entre os homens, resultado dos 

seus erros e suas ilusões. ―Dessa forma, a realidade não é facilmente legível [...]. Nossa 

realidade não é outra senão nossa idéia da realidade.‖  

Nesse mesmo viés, Morin vai desenvolver uma crítica em ―Os sete saberes 

necessários à educação do futuro”, à Marx e Engels, ao anunciar: ―Marx e Engels 

enunciaram justamente em A ideologia alemã que os homens sempre elaboraram falsas 

concepções de si próprios, do que fazem, do que devem fazer, do mundo onde vivem. Mas 

nem Marx nem Engels escaparam destes erros‖ (MORIN, 2000, p.19, grifo nosso). O que se 

verifica, numa leitura mais atenta a esse clássico dos autores, é que corresponde a uma 
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deturpação na compreensão do pensador francês, pois a referida frase de Marx e Engels, a 

qual Morin se aporta, encontra-se nas primeiras palavras do Prefácio de “A ideologia alemã”, 

que na sua íntegra, coloca: 

 
Até agora, os homens formaram sempre idéias falsas sobre si mesmos, sobre aquilo 

que são ou deveriam ser. Organizaram as suas relações mútuas em função das 

representações de Deus, do homem normal, etc., que aceitavam. Estes produtos do 

seu cérebro acabaram por os dominar; apesar de criadores, inclinaram-se perante as 

suas próprias criações. (MARX e ENGELS, PREFÁCIO, 1998, p.3, grifo nosso).  

 

Como se observa, entre a formulação de Edgar Morin, em que cita Marx e Engels, e a 

original colocação destes (Marx e Engels em 1845-1846), há uma enorme diferença e uma 

gritante falta de contextualização
3
: Morin acusa Marx e Engels de que ―os homens sempre 

elaboraram falsas concepções de si próprios‖. No entanto, o que estava sendo colocado por 

Marx e Engels era tão somente uma crítica ao pensamento filosófico-idealista daquela 

Alemanha. Ideologia alemã cujo seu desenvolvimento se dava sob a base de uma sociedade 

que estava passando pela emergência do capitalismo. Essa ideologia era, dizia Marx, ―o 

núcleo da filosofia atual dos Jovens Hegelianos.‖ (MARX; ENGELS, 1998, p.3). Núcleo esse 

do qual, na sua contradição, fazia emergir a filosofia marxista. 

Em seguida, Morin (2000, p.28) utiliza de uma citação direta de Marx, sem utilizar de 

referência e nem contextualização, em que Marx coloca: ―os produtos do cérebro humano 

têm o aspecto de seres independentes, dotados de corpos particulares em comunicação 

com os humanos e entre si‖. Tal passagem se encontra, para sua devida contextualização, no 

primeiro capítulo de O Capital, especificamente no tópico quarto, intitulado O caráter 

fetichista da mercadoria e seu segredo, em que Marx (1996) traça analogia do fetichismo da 

mercadoria com a visão do mundo religioso, em que os produtos do cérebro são vistos com 

independência. Acompanhemos do próprio Marx, tal explicativa: 

 
A forma valor e a relação de valor dos produtos do trabalho não têm absolutamente 

nada a fazer com suas naturezas físicas. É unicamente uma determinada relação 

social dos homens entre si que reveste para eles a forma fantástica de uma relação 

das coisas entre elas mesmas. Para encontrar uma analogia a este fenômeno, é 

necessário buscá-la na região nebulosa do mundo religioso. Lá, os produtos do 

cérebro humano possuem o aspecto de seres independentes, dotados de corpos 

particulares, em comunicação com os homens e entre eles mesmos. O mesmo se 

passa com os produtos da mão do homem no mundo mercantil. É isso que podemos 

                                                           
3
 O que ao nosso entender ocorre de maneira proposital para induzir o leitor a legitimar seus postulados da 

―complexidade‖, a partir de um suposto pensamento até dos fundadores da teoria marxista (Marx e Engels).  
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chamar o fetichismo da mercadoria ligado aos produtos do trabalho, desde que eles 

se apresentam como mercadorias, fetichismo inseparável deste modo de produção 

(Marx, 1996, p. 187, grifo nosso). 

 

Como se observa, a referida citação é colocada por Morin (2000), além de inexistir referência, 

sem a contextualização necessária para as condições de entendimento do postulado – uma 

posição oportunista, de deturpação e depreciação do marxismo, para legitimar a existência dos 

produtos da mente como sendo predominantemente independentes.  

Nesse mesmo caminho, o intelectual francês insinua que o pensamento marxista foi 

construído por base no pensamento (apenas no terreno da cabeça de Marx e Engels) em 

detrimento da prática e da ação revolucionária e insinua que é a consciência dos homens que 

determina a sua existência, enquanto ser social, sendo que Marx sempre afirmou o contrário: 

―o modo de produção da vida material condiciona o modo de vida social, político e 

intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser 

social que determina sua consciência‖ (MARX, 2008, p.47), ou seja, a consciência de Marx 

foi despertada pela sua atuação na luta por transformar a sociedade, na luta revolucionária do 

proletariado. Diferentemente, do que induz Morin, ao defender como princípio uma reforma 

do pensamento. 

De tal maneira, percebemos que muitos intelectuais brasileiros construíram diversas 

críticas ao pensamento de Morin, e lhe refutam, sobretudo, pelas contradições entre suas 

ideias e suas ações entorno das políticas educacionais, o que veremos adiante.  

O professor Jaime Giolo
4
, por exemplo, se aventurou na formulação de “três críticas 

aos sete saberes necessários à educação do futuro”, chegando à conclusão de que as críticas 

idealistas impostas à razão, não são aplicadas a razão propriamente dita, mas as reais 

possibilidades de independência dos sujeitos, sobretudo,  

 
[...] em relação às condições de vida que as escravizam. É uma crítica às teorias 

revolucionárias que fundamentam sua esperança justamente na capacidade e na 

possibilidade de compreender as leis da história e na capacidade e na possibilidade 

de organizar um agir coletivo consequente. (GIOLO, 2004, p.9). 

 

 Enquanto encarnamos em Edgar Morim a necessidade de reforma do pensamento, não 

haverá ―[...] razões para discutir reforma agrária, reforma urbana, reforma do sistema 

financeiro e, muito menos, revolução‖ (GIOLO, 2004, p.12). Não há razões porque o 

                                                           
4
 Professor da Universidade de Passo Fundo e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação, 

pesquisador do NUPEFE (Núcleo de Pesquisas em Filosofia e Educação da Universidade de Passo Fundo). 
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―paradigma da complexidade‖ deve ser aplicado a uma consciência planetária, tolerante e 

pacífica a esses problemas que enfrentam os povos de diversos países pobres, atrasados e 

superexplorados pelo capitalismo imperialista, no qual figuras como Edgar Morin se integra e 

contribui à sua legitimação. 

 
Morin tem razão quando qualifica o paradigma da complexidade como o 

pensamento próprio do século XXI, da globalização, da planetarização, da 

mundialização. Por certo, o capitalismo, como fenômeno complexo, requer um 

sistema de pensamento que favoreça (recomende, legitime, exija) a abertura das 

fronteiras para a circulação de seus capitais e suas mercadorias (incluindo força de 

trabalho), mas, por outro lado, esconda sua real lógica de funcionamento (que é 

assustadora), por intermédio de entidades espirituais dos mais diversos matizes. 

(GIOLO, 2004, p.11-12). 

 

Ao formular teorias, como a ―teoria da complexidade‖, Morin colabora à legitimação 

capitalista, em sua fase imperialista. Para tanto, ainda atua na estruturação de políticas 

educacionais, a serviço do capital monopolista, no intermédio de interesses de agências como 

o Banco Mundial. De tal maneira, Edgar Morin ―foi um dos mentores da contestada reforma 

de Claude Allègre, no período de conversão neoliberal de Mitterrand, que pretendia adequar 

os liceus e universidades às necessidades empresariais.‖ (LEHER, 2003, p.4). Ainda segundo 

o autor, naquele início de século, ―fracassado no centro do capitalismo, o ‗modelo da 

complexidade‘ está sendo vendido como uma nova referência a ser seguida na periferia, em 

especial no Brasil e na Venezuela, coincidentemente países com grandes mercados 

educacionais‖ (LEHER, 2003, p.4). Isso, a partir de 2003, quando o governo Lula, ao assumir 

o posto da presidência da república, coloca em discussão a reforma universitária, influenciada 

e indicada pelos interesses econômicos dos monopólios do capital. Conforme denunciava, à 

época, o mesmo autor, Leher (2003, p.1, grifo nosso), de que a referida reforma estava sendo 

moldada 

 

a partir de um tripé constituído pelo Banco Mundial, pelo próprio governo 

de Lula da Silva e por uma ONG francesa, ORUS
5
, dirigida por Edgar 

Morin, [...] representando a vitória de um projeto asperamente combatido 

por sindicatos, estudantes, reitores, entidades científicas, fóruns de 

                                                           
5
 Observatório Internacional de Reformas Universitárias – ORUS, que é uma Organização Não Governamental –

ONG. (www.orus-int.org). ―A Rede ORUS é formada por uma organização central, ORUS Internacional 

(presidida por Edgar Morin), e por um conjunto de observatórios locais - Venezuela e Brasil - e estão sendo 

criados novos observatórios locais nos seguintes países: África do Sul, Bolívia, México, Uruguai e Chile.‖ (Kátia 

Souza Lima, ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UFF). Disponível em:  

<http://www.aduff.org.br/manchetes/20040213_reformauniversitaria02.htm>. Acesso em 15 jan. 2017. 

http://www.orus-int.org/
http://www.aduff.org.br/manchetes/20040213_reformauniversitaria02.htm
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educadores e partidos, no curso da última década: a conexão com o mercado 

e, mais amplamente, a conversão da educação em um mercado. 

 

Emergiram-se críticas à referida reforma tanto de dentro das universidades, em geral, 

como pelos intelectuais da educação, em particular. A contestação residia no fato de como se 

propunha a reforma, a contrariedade dos princípios de universidade pública, gratuita, 

democrática e que produzisse livremente conhecimento, sem maiores amarras aos interesses 

econômicos do imperialismo. Segundo Leher (2003; 2014), a reforma foi defendida a ―ferro e 

fogo‖, inclusive ameaçando o uso da coerção contra os que se opusessem a ela. Era um 

acordo político que concretizava a condição político-econômica semicolonial do país, na 

coalizão de classes dominantes locais em conformidade aos interesses dos centros 

hegemônicos do capital. Modelo que condicionava também outros países da América, a 

exemplo de Argentina, México, Venezuela etc. ―Os operadores do ORUS pensam que, com o 

seu projeto, os atrasados latino-americanos poderão ser finalmente ‗civilizados‘ pelo que 

Morin denomina pensamento ‗complexo‘‖. (LEHER, 2003, p.4). 

De tal maneira, o Observatório Internacional de Reformas Universitárias - ORUS 

direcionou os caminhos da reforma universitária do governo Lula da Silva, patrocinado pelo 

Banco Mundial. Em 2003, realizou-se o Seminário Internacional ―Universidade XXI‖
6
, cuja 

proposta era de promoção de uma discussão aberta e ―democrática‖, a partir dos pressupostos 

da reforma obtidos em uma consulta na internet, que anunciava: ―O MEC quer saber o que 

pensa e o que espera a sociedade brasileira do ensino universitário, para poder prosseguir a 

reforma e, com isso, adequar a educação brasileira às novas tecnologias e demandas do 

mercado.‖ (LEHER; MOTTA, 2014, p. 72).  

Embora houvesse registrado que o MEC estava querendo saber o que ―pensa e deseja‖ 

a sociedade brasileira, o principal objetivo já estava anunciado: ―adequar a educação 

brasileira às novas tecnologias e demandas do mercado‖ capitalista, na sua fase de 

reestruturação, cujas demandas perpassavam pela educação, ou seja, ―a educação da esfera do 

direito para a esfera do mercado, por isso o uso de um léxico empresarial: excelência, 

eficiência, gestão por objetivos, clientes e usuários, empreendedorismo, produtividade, 

profissionalização por competências, etc.‖ (LEHER, 2003, p.6). 

                                                           
6
 Realizado nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2003, em Brasília. 
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A referida reforma era apenas mais uma das políticas do Estado brasileiro na 

operacionalização dos interesses ligados ao capital monopolista internacional. A partir da 

década de 1990, se fará presente a constante interferência de agências do imperialismo nas 

políticas da educação brasileira em geral, assim como na educação a ser oferecida no campo 

em particular (SOUZA, 2014). As políticas educacionais do Estado passam a ser delineadas 

pela influência do Banco Mundial, tanto à sua elaboração, ao financiamento e ao controle das 

mesmas. As preocupações do Banco Mundial é que esse processo educativo deve vir 

subsidiado por medidas focalizadas e capazes de ―aliviar a pobreza‖ para garantia do 

―controle social‖. Políticas compensatórias como ―Bolsa Família‖, ―Bolsa Escola‖, foram 

orientações para coerção das massas entorno de um Estado, cuja forma de governo se 

expressa como demoliberal, alicerçado nos ditames do grande capital financeiro e 

monopolista internacional (imperialismo). 

 

As políticas imperialistas aplicadas pelo Estado brasileiro na Educação camponesa  

 

No ínterim das políticas de educação definidas pelo Banco mundial, ―as novas 

tecnologias e os novos métodos de produção, dependem de uma força de trabalho bem 

qualificada e intelectualmente flexível‖ (BANCO MUNDIAL, 1990, p. 2, tradução nossa). 

Assim, o maior desafio educacional dos países de Terceiro Mundo ―é o aumento do nível de 

educação e a capacitação da mão de obra‖. (BANCO MUNDIAL, 1990, p. 1). Uma educação, 

portanto, que defina um quadro de sujeitos minimamente qualificados, passivos e operantes 

da grande engrenagem do sistema capitalista. 

Em um dos documentos básicos do Banco Mundial, em que dá partida à gestação das 

políticas de educação para os países ―subdesenvolvidos‖, a partir da Conferência Mundial 

sobre Educação para Todos (1990), observa-se a objetiva propagação de uma ideia da 

―equidade‖ no acesso de todos à educação; todavia, que propicie adaptação dos camponeses e 

dos trabalhadores às novas tecnologias e a dinâmica de produção agrícola do grande capital:  

 
Os conhecimentos de aritmética elementar ajudam aos agricultores a estimar os 

rendimentos de atividades anteriores e os riscos de atividades futuras, em tanto que o 

saber ler e escrever lhes ajuda a aplicar apropriadamente a tecnologia agrícola 

moderna (por exemplo, os produtos químicos agrícolas, os fertilizantes artificiais e 

as novas variedades de sementes) para manter registros. (BANCO MUNDIAL, 

1990, p. 4). 
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Assim, a educação necessária é aquela que forma uma base de “capital humano”, 

necessário para atender às novas técnicas do sistema produtivo e que seja suficiente à 

demanda de exploração da força de trabalho: 

 
A capacidade de um país para aplicar a tecnologia modernas à produção agrícola e 

industrial depende em grande medida da qualidade de seu capital humano. [...] A 

quantidade de adultos dos países em desenvolvimento com nível de instrução 

necessário para produzir, adquirir e aplicar as tecnologias modernas à produção 

agrícola-industrial é perigosamente baixa. (BANCO MUNDIAL, 1990, p. 12, grifo 

nosso). 

 

Como se vê, a política de esvaziamento do campo, por meio da expropriação dos 

camponeses de suas bases fundiárias, é atrelada à educação e ao processo educativo de 

maneira geral, a partir da teoria de formação de ―capital humano‖
7
. Ideologicamente, os 

discursos são impetrados internamente e as reformas educacionais são realizadas para ajustar 

a educação às demandas dessa nova fase capitalista. Conforme Frigotto (2006, p. 40), ―a 

educação, então, é o principal capital humano enquanto é concebida como produtora de 

capacidade de trabalho, potenciadora do fator trabalho. Neste sentido é um investimento como 

qualquer outro.‖ Torna-se necessário formar trabalhadores com certas ―habilidades e 

competências‖, conforme as exigências do sistema econômico. No campo, não se almeja 

analfabetos, mas um ―nível de instrução‖ mínima para os trabalhadores e camponeses, a fim 

de que se habilitem às tecnologias de produção agrícola-industrial do capital. 

De tal maneira, com a propagação da teoria do ―capital humano‖, há outras 

implicações e sérias consequências para a sociedade. Isso porque, segundo Frigotto (2006. p.), 

do ponto de vista ideológico a referida teoria procura naturalizar ―[...] o conflito de classes, o 

antagonismo capital-trabalho pode ser superado mediante um processo meritocrático – pelo 

trabalho, especialmente, pelo trabalho potenciado com educação, treinamento etc.‖ A 

dominação, as mazelas sociais, os altos níveis de exploração do trabalhador não são 

responsabilidades do capital, existem pela falta de ―recursos humanos‖ qualificados.  

                                                           
7
 No Brasil, a teoria do ―capital humano‖ foi incorporada à educação na década de 1960, nas reformas de ensino, 

para adequar a educação aos interesses econômico-sociais que acompanhavam, desde aquele momento, a 

chamada ―modernização‖ agrícola e industrial do país. Assim, ―toda a política educacional, desenhada 

especialmente após a segunda metade da década de 60, tem nos postulados da teoria do capital humano seu 

suporte básico.‖ (FRIGOTTO, 2006, p.27). Uma leitura a essa teoria encontra-se na obra de Gaudêncio Frigotto, 

―A produtividade da escola improdutiva: um (re)exame das relações entre educação e estrutura 

econômico-social‖.  
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Assim, as políticas educacionais vão sendo elaboradas a partir de determinados 

preceitos (equidade, capital humano, competências e habilidades, individualismo, dentre 

outros.) das agências multilaterais e dos teóricos do capitalismo. Dessa maneira, Souza (2014) 

concorda que praticamente toda política educacional brasileira é produto da intervenção e 

influência do Banco Mundial: 

 
A LDB, o PNE, os Parâmetros Curriculares Nacionais, as Diretrizes Curriculares 

para os cursos de graduação, a tão propagada ‗gestão democrática‘, o orçamento 

participativo, a formação continuada, o FUNDEF, o FUNDEB, a Universidade 

Aberta do Brasil, os programas assistenciais como Bolsa Família, o PETI – 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, etc. (SOUZA, 2014, p. 127). 

 

O capital estrangeiro, através do Banco Mundial e de suas demais agências 

―multilaterais‖, intervém na educação por meio das políticas educacionais e do financiamento 

de programas e projetos educacionais que fazem parte da reestruturação do capitalismo. Nesse 

sentido, de que maneira a legislação e as políticas educacionais passaram a abordar a 

educação do campo, a partir da década de 1990? Para responder a esta indagação, faremos 

breve análise da legislação educacional brasileira, erigida a partir da década de 1990, e sua 

relação com as referidas políticas do Banco Mundial. 

Com a chamada ―redemocratização‖ do país, elaborou-se a atual Carta Constituinte em 

1988 e, a partir dela, uma série de documentos foram construídos em razão das reformas 

educacionais implementadas, nos quais destacamos: a Nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº. 9.394/96) (BRASIL, 1996); o Plano Nacional de Educação (PNE 

- Lei 10.172/2001) (BRASIL, 2001); e os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs 

(BRASIL, 1997). Assim, por esses documentos-base da educação nacional, observaremos o 

descaso e a negligência à educação do campo, a partir de tais reformas educacionais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional emergiu das ideologias e políticas 

do Banco Mundial, retratadas mais acima, para à educação, por meio dos princípios do 

neoliberalismo. Segundo Cunha (2013), por meio de um neotecnicismo pedagógico, a ideia de 

desenvolver ―competências‖, ―revelava uma articulação de maior dependência entre os 

sistemas educativos e as exigências do mundo produtivo [...]‖. Sendo ainda que, ―a função 

docente materializa-se pela ação instrumental de favorecer o alcance das competências por 

parte de seus alunos.‖ (CUNHA, 2013, p. 8). 
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No que tange à educação do campo, a LDB representou a continuidade do tipo de 

educação (rural) e excludente já existente. O art. 28 da referida Lei assegura apenas que ―[...] 

os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às 

peculiaridades da vida rural e de cada região‖ (BRASIL, 1996, p.10, grifo nosso), Ou seja, 

conforme Souza (2014, p.129), ―propõe um mero ajuste da educação existente para as escolas 

do campo.‖ Desta maneira, a LDB, mesmo garantindo o direito à educação das populações 

camponesas, não garantiu a perspectiva de uma educação popular e de massas, cuja 

construção emergisse das necessidades dos próprios sujeitos do campo. Ao contrário disso, 

ocorreu a municipalização do ensino fundamental e as escolas do campo foram 

paulatinamente sendo fechadas. Para Souza (2014, p. 129) essa ―é estratégia de desocupação 

do campo sendo executada‖. O que ocorre, também, por vias do processo educacional. 

  O Plano Nacional de Educação – PNE (BRASIL, 2001), por sua vez, veio legitimar a 

referida ―desocupação‖ do campo (nas expropriações camponesas), quando instituiu, neste 

inicio de século, a política de fechamento das escolas
8
 (multisseriadas) situadas no seio das 

comunidades camponesas e a institucionalização da política de transporte escolar para levar 

os alunos às escolas centralizadas. E, para atender aos interesses do capital por força de 

trabalho, como enfatizado no documento do Banco Mundial, o PNE propõe as escolas 

técnicas de formação profissional específica e permanente para a população do campo, ―[...] 

levando em conta seu nível de escolarização e as peculiaridades da atividade agrícola na 

região‖ (BRASIL, 2001, p. 50), ―peculiaridades‖ essas baseadas em atender a demanda do 

chamado setor do agronegócio. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, elaborados pela orientação das 

políticas do Banco Mundial, marcam o retorno ao antigo discurso das ―diferenças‖ e ao antigo 

ideário da ―igualdade‖, para mascarar as desigualdades sociais e as contradições de classes. 

Segundo os PCNs, ―se existem diferenças socioculturais marcantes, que determinam 

diferentes necessidades de aprendizagem, existe também aquilo que é comum a todos, [...] o 

direito de aprender e esse direito deve ser garantido pelo Estado.‖ (BRASIL, 1997, p. 28). Da 

mesma forma que a LDB, os parâmetros advogam de que os temas ―[...] exigem adaptações 

                                                           
8
 Arraigado pelo discurso da má qualidade da educação nas escolas de tipo multiseriadas (unidocentes), também 

propagadas como ―escolas isoladas‖, de difícil acesso para às políticas de educação, da merenda escolar e da 

avaliação educacional. No entanto, estas eram escolas que se situavam no seio das comunidades camponesas e 

possibilitava a integração interna destas com seu modo de vida e produção.  
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para que possam corresponder às reais necessidades de cada região ou mesmo de cada 

escola.‖ (BRASIL, 1997, p. 45, grifo nosso).  

Justificam e propõem as ―adaptações‖ de um currículo centralizado para atender às 

necessidades educacionais dos camponeses. Mesmo essa precária educação, pautada nas 

―adaptações‖ necessárias à vida da população rural, não é aplicada com precisão em muitos 

espaços do vasto território nacional; em outros, prevalece à expansão das fronteiras agrícolas 

acarretando o fechamento das escolas como estratégia de retirada dos camponeses das terras. 

 

Breve panorama da situação educacional no campo brasileiro 

 

A questão principal do sistema educacional brasileiro para o século XXI se refere a 

qual paradigma de conhecimento será ou não utilizado? Reside em reformar o pensamento ou 

em democratizar o conhecimento e o acesso à educação? São importantes perguntas, tendo em 

vista diferentes dados sobre a educação brasileira no campo referente às últimas décadas, que 

demonstram a continuidade de uma catástrofe educacional. Predominam-se ainda velhos 

problemas, como o analfabetismo quase generalizado. Mais de 80% da população do campo é 

analfabeta ou não concluiu o ensino fundamental, sendo que 39% são analfabetas e 43% 

possui o ensino fundamental incompleto. O analfabetismo chega a 45,7% para as mulheres e 

38,1% para os homens (IBGE, 2006). Verifica-se também que ―[...] apenas 24% dos 

professores das séries iniciais do Ensino Fundamental que dão aula em zonas rurais no país 

têm curso superior. Eles chegam a ganhar até 60% menos que os docentes da zona urbana.‖ 

(SOUZA, 2012, p. 165).  

No ano de 2007, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) publicou uma pesquisa sobre o “Panorama da educação no campo”. Alguns 

dos dados nos chamam atenção: pouco mais de um quinto dos jovens da área rural na faixa 

etária de 15 a 17 anos estão frequentando o ensino médio. Na região Nordeste, apenas 11,6% 

desta faixa etária frequenta o ensino médio. Outro dado nos aponta que ―a escolaridade média 

da população com 15 anos ou mais que vive na zona rural (4 anos) corresponde a quase 

metade da estimada para a população urbana (7,3 anos) [...].‖ (INEP, 2007, p. 14.).  

A referida pesquisa do INEP ainda revela que, ―dos 1.992.224 alunos residentes na 

zona rural atendidos pelo transporte escolar público, 62,4% tiveram como destino uma escola 
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urbana, sugerindo a carência de escolas rurais que oferecem ensino de 5ª a 8ª série.‖ (INEP, 

2007, p.37). Essa realidade não pode ser tratada como uma mera ―carência de escolas rurais‖, 

como se elas nunca tivessem existido. O que impede sua existência é o agudizamento da luta 

de classes no campo, que se expressa como contínuo e progressivo crime de fechamento de 

milhares de escolas do campo. Crime esse que foi analisado por pesquisadores da Educação 

do Campo, ao publicarem, em agosto de 2015, um artigo no qual Taffarel e Munarim (2015, 

p.46) retrata que, entre 2005 a 2015, ―o número de escolas do campo brasileiras fechadas é 

enorme. As escolas foram reduzidas em 31,46%, ou seja, 32.512 unidades foram fechadas.‖ 

Segundo os autores, somente no ano de 2014 mais de 4 mil escolas foram fechadas, ―quase 

absolutamente todas no campo‖ (TAFFAREL; MUNARIM, 2015, p.47).  

O referido crime deliberado de fechamento das milhares de escolas do campo, 

praticado pelos governos Lula, Dilma e agora aprofundado por Temer é reflexo da política de 

esvaziamento do campo, integrada à estratégia expansionista do imperialismo, cujas políticas 

de educação ganham forma e elaboração de acordo aos interesses da estrutura econômico-

social vigente. ―O que a sociedade do capital busca é estabelecer um determinado nível de 

escolarização e um determinado tipo de educação ou treinamento, nível que varia 

historicamente de acordo com as mudanças dos meios e instrumentos de produção.‖ 

(FRIGOTTO, 2006, p.24-25).  

Assim, a tarefa que nos incube, enquanto professores, pesquisadores e estudantes, 

torna-se investigar, compreender e denunciar à sociedade, tanto os crimes cometidos pelo 

Estado brasileiro, associados às novas estratégias do imperialismo, evidenciadas nesse 

trabalho a partir do campo da educação, quanto ao direcionamento da luta popular rumo à 

construção de uma outra sociedade possível: a de nova democracia. 

 

Conclusões 

 

A inquietação perante os fundamentos conceituais da ―teoria da complexidade‖ e suas 

implicações à educação, nos possibilitaram a maturação de estudo sobre o pensamento de 

Morin (2000), e sua propagação de que a consciência e o pensamento dos homens é que 

determinam as suas condições de existência e de ação. Partindo disso, a educação deve tão 

somente operar a reforma do pensamento, pois esta seria a tarefa principal da educação: 
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aplicar o ―paradigma da complexidade‖ a gerar uma consciência planetária, tolerante e 

pacífica. 

Assim, todos os problemas de ordem social e material se resolverão por si mesmos e 

pela capacidade do pensamento complexo. Não adianta lutar por reforma agrária e por 

educação do campo, pois as mesmas são lutas incumbidas na incerteza do real de que os 

homens acreditam fazer parte, resultado dos seus erros e suas ilusões, não sendo uma 

realidade concreta, mas senão a ―ideia‖ que possuem da ―realidade‖. Ou seja, os homens sem-

terra do campo acreditam que são despossuídos da terra e que são oprimidos pelo latifúndio e 

pelo capitalismo, assim caem no erro e na ilusão de lutar pela terra.     

Refletimos de que a perspectiva teórica apresentada, da teoria da complexidade de 

Morin, ao passo que encontra adeptos e discípulos, grupos de pesquisa, círculos de 

pensamento, encontra também estudiosos progressistas que a enxerga como uma perspectiva 

legitimadora da submissão que o capital opera no Brasil e nos demais países de capitalismo 

atrasado. Além do alto nível de um antigo idealismo filosófico revestido de pensamento novo 

e moderno, as contradições entre este próprio pensamento idealista e as ações empreendidas 

entorno das políticas educacionais pleiteadas pelo capital monopolista, considera-se uma 

posição reacionária deste educador que formula ―saberes à educação do futuro‖. 

O paradigma do pensamento complexo converge aos objetivos do imperialismo em 

―adequar a educação brasileira às novas tecnologias e demandas do mercado‖, demandas que 

perpassavam pela educação. Decorrem para isso, da necessidade de formação de ―capital 

humano‖ necessário para atender às novas técnicas do sistema produtivo e suficiente à 

demanda de exploração da força de trabalho pelo capital. Para tanto, a partir da década de 

1990, a legislação e as políticas educacionais passaram a abordar a educação como formação 

à cidadania e ao ―mundo do trabalho‖. No campo, mesmo garantido o direito à educação das 

populações camponesas, essa mesma legislação não garantiu a perspectiva de uma educação 

popular e de massas, cuja construção emergisse das necessidades dos próprios sujeitos do 

campo. Ao contrário, ocorreu a municipalização do ensino fundamental e as escolas do campo 

foram, paulatinamente, sendo fechadas, ao passo que são milhares até os dias de hoje. 

Condição em que os filhos dos camponeses são forçados a irem às escolas nucleadas e 

centralizadas nos maiores povoados, zonas urbanas e distritais. 
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A histórica negligência e disparidade educacional, sobretudo, a que são vítimas os 

sujeitos do campo, está respaldada na continuidade de uma crise educacional. Ainda reinam 

velhos problemas, como o analfabetismo quase generalizado no campo. Dessa maneira, o 

nosso engajamento político na luta de classes não reside em defender, enquanto professores, 

pesquisadores e militantes, a reforma do pensamento; mas sim, a luta engajada nas trincheiras 

de democratização do conhecimento, em defesa do ensino público e a serviço do povo 

atrelada a luta por uma nova sociedade. Não somente no que diz respeito ao acesso à 

educação formal, mas na construção de possibilidades de uma educação científica e popular, 

―num povo que cumpra conscientemente seu processo histórico, a reorganização do ensino 

deve ser dirigida por seus próprios homens‖ (MARIÁTEGUI, 2010, p. 127) e não por ditos 

pensadores representantes da ideologia burguesa e perversa do capital. 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo identificar o fracasso escolar como construção ideológica no contexto da 

política liberal e neoliberal típica da forma de organização do capitalismo. Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica qualitativa numa perspectiva crítica. A proposta surgiu a partir das provocações oriundas dos 

debates das temáticas da Disciplina de Diagnóstico Psicológico e Problemas de Aprendizagem, ministrada pela 

Profª Drª Juliana da Silva Nóbrega, no 2º semestre do ano letivo de 2016, com os alunos do 4º período do Curso 

de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus Ariquemes. Com base em autores de 

referência nas discussões da temática do fracasso escolar, delineamos os pressupostos históricos, teóricos e 

políticos que fundamentam o discurso da mesma e desvendamos os mecanismos que camuflam os interesses e 

contradições de classe no modelo capitalista de sociedade. A partir do processo de pesquisa bibliográfica é 

possível concluir que o discurso do fracasso escolar tem servido para disfarçar as desigualdades sociais, 

criminalizando os indivíduos, a família e os profissionais da educação, distanciando o olhar do imaginário social 

da problemática gerada pela própria organização do capitalismo que gera um conflito antagônico de classes. O 

fracasso escolar como discurso hegemônico, atua na manutenção da dominação de classe e na manutenção da 

estrutura de exploração das relações sociais. 

 

Palavras-chave: Fracasso Escolar. Escola Pública. Capitalismo. 

 

ABSTRACT 

The present work aims to identify school failure as ideological construction in the context of liberal and 

neoliberal politics typical of the form of organization of capitalism. This is a qualitative bibliographical research 

in a critical perspective. The proposal emerged from the provocations stemming from the debates on the subjects 

of the Discipline of Psychological Diagnosis and Problems of Learning, taught by Prof. Drª. Juliana da Silva 

Nóbrega, in the 2nd semester of the 2016 academic year, with the students of the 4th period of the Pedagogy 

Course of the Federal University of Rondônia - UNIR, Campus Ariquemes. Based on leading authors in the 

discussion of school failure, we outline the historical, theoretical and political assumptions underlying the 

discourse of the school, and unveil the mechanisms that camouflage class interests and contradictions in the 

capitalist model of society. From the bibliographic research process it is possible to conclude that the discourse 

of school failure has served to disguise social inequalities, criminalizing individuals, families and education 

professionals, distancing the social imaginary from the problematic generated by the very organization of 

capitalism which generates an antagonistic class conflict. School failure as a hegemonic discourse acts in the 

maintenance of class domination and in the maintenance of the structure of exploitation of social relations. 

 

Keywords: School failure.  Public School.  Capitalism 

 

 

Introdução 

O debate sobre o fracasso escolar tem ocupado espaço significativo nos debates 

educacionais nos últimos 30 anos. Os alarmantes indicadores construídos pelos exames 
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nacionais que avaliam a suposta qualidade do ensino, sobretudo na educação básica, apontam 

nessa perspectiva.  

Numa proposta que procura superar os preconceitos advindos de um processo de 

psicologização da educação e da chamada teoria da carência cultural, a obra de Maria Helena 

de Souza Patto tornou-se um referencial científico para problematizar o fracasso escolar como 

objeto de estudo que não criminalize a pobreza, a família e os professores. 

O presente trabalho tem por objetivo identificar o fracasso escolar como construção 

ideológica no contexto da política liberal e neoliberal típica da forma de organização do 

capitalismo. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica qualitativa numa perspectiva crítica que 

procura responder à seguinte indagação: como se dá a construção ideológica do fracasso 

escolar no contexto da política neoliberal considerando os pressupostos históricos, teóricos e 

políticos? A proposta surgiu a partir das provocações oriundas dos debates das temáticas da 

Disciplina de Diagnóstico Psicológico e Problemas de Aprendizagem, ministrada pela Profª 

Drª Juliana da Silva Nóbrega, no decorrer do 2º semestre de 2016, com os alunos do 4º 

período no Curso de Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, Campus 

Ariquemes. 

O trabalho aponta para a necessidade de um aprofundamento das pesquisas, sobretudo 

a partir de uma análise mais dialética dos processos que causam o fracasso escolar para que 

tenhamos uma visão menos marcada por preconceitos de classe e possamos discutir e 

construir um modelo educacional e, portanto, uma sociedade mais justa e solidária. 

 

Fundamentação Teórica 

O fracasso escolar precisa ser entendido no bojo das contradições que permitiram seu 

surgimento. Caso contrário, não passará de mais um termo construído no mundo das ideias e, 

portanto, descolado da realidade.  

Quando tratamos sobre o fracasso escolar estamos tratando de um fracasso específico 

que ocorre em um lugar específico: a escola. Em que momento da história essa instituição se 

fará necessária e, podemos dizer, imprescindível? 

Com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial no final do sec. XVIII processam-

se uma série de transformações sociais, políticas e econômicas. Conforme Ribeiro (2013) 

camponeses começaram a povoar os centros urbanos, amontoando-se nas cidades. A oferta de 
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mão-de-obra era imensa, o que fazia com que esses trabalhadores, antes rurais, vendessem o 

seu trabalho a baixos preços para que pudessem minimamente garantir a sobrevivência. De 

acordo com a autora, nessa época, o que se valorizava não era a aquisição de habilidades 

específicas para a execução das tarefas de trabalho, mas sim a adequação ao novo modelo de 

produção, diferente do que se estava acostumado no campo. Nesse contexto, nos países 

recém-industrializados como Reino Unido e França, não se fazia necessária a criação de 

escolas, pois, diante da demanda de mão de obra especializada, tal capacitação seria oferecida 

pela indústria em seu interior. A autora nos recorda que, 

vale lembrar que as crianças que tinham acesso à educação quando ainda se vivia 

predominantemente da agricultura, permaneciam poucos anos na escola, apenas o 

tempo suficiente para que pudessem ―aprender a ler, escrever e calcular‖. A procura 

por mão de obra para o trabalho não exigia capacitação escolar para ser executada. 

Assim, algumas dificuldades escolares que pudessem ocorrer, passavam 

despercebidas, pois tais conhecimentos não seriam decisivos para a inserção no 

mercado de trabalho uma vez que o convívio social de muitas famílias lhes permitia 

conseguir empregos para seus filhos (RIBEIRO, 2013, p.14-15). 
 

Com base nas informações acima é fácil concluir que o fracasso escolar, nesse 

contexto, não configurava como um problema social de maior relevância. Isso só se efetivará 

a partir de 1848 (séc. XIX), quando se iniciam as tensões entre trabalhadores e a burguesia. 

Patto (apud RIBEIRO, 2013, p. 15) afirma que é somente nos países capitalistas liberais, 

estáveis e prósperos, que, a partir de 1848, a escola adquire significados diferentes para 

diferentes grupos e segmentos de classes, em função do lugar que ocupam nas relações sociais 

de produção. Neles, a escola é valorizada como instrumento real de ascensão e de prestígio 

social pelas classes médias e pelas elites emergentes.  

Nesse contexto marcado pelas contradições de classe Saviani (2007) afirma que a 

constituição da sociedade moderna, assentada sobre a produção industrial e sobre a 

urbanização aplicou a necessidade de generalizar o acesso à escola por duas razões principais: 

em primeiro lugar, para que os trabalhadores pudessem ter um pouco de conhecimento em 

relação ao manuseio das máquinas no processo fabril; em segundo lugar pela necessidade de 

que os trabalhadores tivessem pelo menos o domínio da escrita e da leitura, para que houvesse 

mais facilidade no entendimento do trabalho. Fica evidente, portanto, que a escola para as 

classes dominantes terá uma função e para as massas ela terá, sobretudo, a função de controle 

e formação de mão de obra. Em outras palavras, a elite será formada para o trabalho 

intelectual e a massa de trabalhadores e seus filhos serão formados para o trabalho manual.  
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As reflexões acima nos ajudam a desmistificar a ideia da escola e do processo 

educativo como espaços de neutralidade e imparcialidade. Neutralidade e imparcialidade são 

constructos ideológicos que servem para camuflar as contradições sociais típicas da sociedade 

capitalista.  

Todavia, para que o processo de luta de classe seja camuflado será necessário construir 

justificativas. Neste sentido, Ribeiro (2013) aponta que por isso, o século XIX foi marcado no 

âmbito antropológico pelas diversas escavações em cemitérios feitas por esses profissionais, 

com a finalidade de comprovar a diferença de tamanhos entre crânios das pessoas das ―classes 

superiores‖ e das ―classes inferiores‖.  Segundo a autora, entre os intelectuais da época era 

voz corrente que os brancos, pertencentes às classes dominantes, eram intelectual e 

moralmente superiores enquanto que os negros eram totalmente desprovidos de tais 

qualidades e consequentemente das mais diversas possibilidades. 

De acordo com Ribeiro (2013) no início nos séculos XVIII e XIX, graças ao 

desenvolvimento da medicina e da biologia, começam a surgir classificações para os alunos 

que apresentavam dificuldades de aprendizado. Dentre elas, a que vem com mais força é a dos 

―anormais‖. Os médicos psiquiatras são então o primeiro grupo de especialistas a se ocuparem 

das dificuldades escolares apresentadas na época. As pessoas com esse diagnóstico eram 

conduzidas a laboratórios anexos aos hospícios e passavam a serem designados como 

anormais escolares. As causas da anormalidade eram procuradas em defeitos orgânicos. 

Assim, a dificuldade em aprender começou a ser caracterizada e tratada como anormalidade. 

Seria preciso então utilizar-se de instrumentos que permitiriam avaliar as aptidões de cada 

um.  (RIBEIRO, 2013, p. 15).  

Segundo Patto (apud PALMA, 2007) o início do século XX ficou marcado pela 

intensa movimentação intelectual no que se refere ao ensino e pela influência exercida sobre a 

educação. No Brasil este período caracteriza sua Primeira República, no qual suas ideias 

liberais estavam mais articuladas à vida do país. As diferenças entre raças e grupos, as 

diferenças de rendimento escolar, a crença de que o abolido trabalho escravo e inaugurada a 

categoria social do trabalhador livre em uma sociedade capitalista incipiente criariam 

condições para que a distribuição social dos indivíduos fosse pautada por aptidões naturais. 

De acordo com Palma (2007), no período acima mencionado, observa-se uma forte 

presença de leituras psicológicas do processo de educação escolar, decorrente dos estudos da 
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psicologia do ensino e aprendizagem, simultaneamente a uma perspectiva psicométrica e com 

a criação de instrumentos de avaliação psicológica e pedagógica para alunos. Conforme a 

autora, a psicologia influenciada pela teoria da evolução natural e por meio de Galton, um dos 

idealizadores de testes psicológicos para medir aptidão, juntamente com as teorias racistas 

existentes na época, desempenhou nesse contexto um papel social, favorecendo a perspectiva 

da possibilidade de identificar aqueles que eram os mais e os menos aptos ao sucesso, quanto 

assolando razões para explicar as diferenças individuais e as desigualdades sociais existentes 

(PALMA, 2007, p. 24-25).  

Constrói-se, desta forma, todo um processo ideológico que tenta justificar, inclusive 

com base científica, as contradições de classe, tendo como objetivo último sua naturalização. 

Avançando um pouco mais no processo histórico no contexto do século XX, Ribeiro 

(2013, p. 19) destaca que, 

 

No final da década de 1930 começa-se a abandonar o conceito de criança anormal e 

adota-se o conceito de criança problema. Com esse novo conceito, privilegia-se não 

apenas os aspectos intelectuais para entender o fracasso escolar, mas também as 

questões físicas e principalmente afetivas. Considera-se então a ação do meio na 

constituição psicológica da criança. Esse meio era entendido especificamente como 

ambiente familiar. Os olhares se voltam então para a constituição, organização e 

funcionamento da família, a qual seria responsável pelos comportamentos e 

dificuldades apresentados pela criança considerada problema. 
 

A bem da verdade, a mudança do foco da criança anormal para a de criança problema, 

buscou tão somente a mudança de foco do problema, pois, no campo científico, o conceito de 

anormalidade perdia força a medida que as pesquisas na área iam se aprofundando e se 

diversificando.  

No Brasil, o fracasso escolar entrará em plena evidência com o processo de 

democratização do acesso à educação por parte das massas empobrecidas, iniciado nas 

últimas décadas do século XX. Diante das dificuldades para a concretização do processo de 

democratização, será construído todo um discurso de criminalização da pobreza, da família 

pobre e dos professores e professoras das escolas públicas. Perspectiva que será 

profundamente questionado a partir da obra A Produção do Fracasso Escolar: histórias de 

submissão e rebeldia, de Maria Helena Souza Patto.  

As justificativas para a naturalização das contradições de classe na sociedade 

capitalista têm por objetivo basilar ocultar as próprias contradições, desviando o olhar da 
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sociedade das condições históricas nos quais os processos sociais são construídos. Desta 

forma, uma série de teorias serão formuladas no intuito de explicar as causas do fracasso 

escolar contribuindo para a hegemonia da classe burguesa no poder. 

Conforme Forgiarini e Silva (2007), coincidindo com a disseminação dos 

conhecimentos de psicologia e o advento do escolanovismo, a partir da década de 30 a ênfase 

volta-se para a atribuição deste fracasso às diferenças individuais, baseada na concepção de 

genialidade hereditária, apoiando-se nos estudos de Darwin (princípio da evolução das 

espécies). Os casos de dificuldade de aprendizagem começam a ser diagnosticados e tratados 

por psiquiatras, dando origem a medicalização do fracasso. Porém, essa explicação é 

fortemente marcada pela teoria racista em que se considerava a superioridade da raça branca 

em relação aos índios, negros e mestiços. 

Na década de 40, a tendência à psicologização das dificuldades da aprendizagem é 

levada às últimas consequências. Nesse período, a explicação começa a deixar de ser racial – 

no sentido biológico do termo – passando a ser cultural, abandonando-se, assim, a afirmação 

da existência de raças inferiores para a afirmação da existência de culturas inferiores, 

disseminando a ideia de que o meio cultural do qual as crianças pobres fazem parte é 

deficitário de estímulos, valores, hábitos, habilidades e normas, o que dificultaria a 

aprendizagem (FORGIARINI e SILVA, 2007). 

Na década de 1970 teve destaque a teoria da carência cultural. Palma (2007, p. 25-26) 

explica que essa teoria: 

atribuía ao meio cultural do aluno as causas do fracasso escolar. Explicava-se as 

desigualdades pelas diferenças de ambiente cultural em que as crianças de classe 

baixa e média desenvolviam-se. Foram realizadas pesquisas sobre características 

físicas, sensoriais, perceptivo-motoras, cognitivas, intelectuais e emocionais de 

crianças que pertenciam às diferentes classes sociais e os resultados deram a essa 

teoria condições de afirmar que a pobreza ambiental produz deficiências no 

desenvolvimento psicológico infantil e seriam a causa de suas dificuldades de 

aprendizagem e de adaptações na escola. A ideia central é a de que a criança 

fracassa porque os conhecimentos veiculados pela escola são construídos a partir dos 

padrões da classe média, expressando o grande abismo entre o que a escola ensina e 

o que é vivenciado pelas crianças de classes populares. 
 

A teoria da carência cultural leva-nos a pensar que a escola tem todas as condições 

para ensinar, mas a criança não estaria em condições para aprender. Assim, Ribeiro (2013, p. 

23) destaca que ―a teoria da carência cultural se cristaliza no Brasil, também, uma vez que se 
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começa a considerar que as crianças que não aprendem são filhas de famílias pobres e 

desfavorecidas cultural e socialmente‖. 

As reflexões acima nos dão uma noção clara de como a classe hegemônica investirá 

para salvaguardar sua hegemonia e seus privilégios, através da criminalização da pobreza. 

Não foi em vão que essa teoria sofreu ferrenhas críticas devido ao seu caráter preconceituoso 

e reducionista. 

Outra característica que nos chama a atenção até aqui é a de que cai por terra a ideia de 

neutralidade da ciência. O que se vê claramente é o conhecimento científico sendo usado de 

forma escancarada em benefício dos interesses de manutenção do poder da elite burguesa. 

Forgiarini e Silva (2007) concluem que até a década de 1980, as tentativas de 

explicação do fracasso escolar estavam voltadas para culpabilizar principalmente o sujeito que 

sofria o fracasso e a sua família, como se fossem seres inertes, soltos no tempo e no espaço. E 

raras vezes o foco dos estudos voltou-se para a instituição escolar como um dos fatores 

determinantes deste problema. Mas, quando o fizeram, também foi num sentido de atribuir à 

culpa a esta e a quem nela trabalha, não a relacionando com o contexto social e político. 

Em contrapartida, segundo Patto (apud PALMA, 2007, p. 26-27) as ideias de 

Althusser, Bourdieu, Passeron, Establet e Baudelot contribuíram para que se pensasse no 

papel da escola a partir de uma concepção crítica da sociedade, pela qual se entendem as 

instituições sociais como lugares onde se exerce a dominação cultural, a ideologização a 

serviço da reprodução das relações de produção. A escola seria então, nesse contexto, um 

instrumento a serviço da manutenção do poder econômico e cultural, através da veiculação de 

conteúdos considerados importantes.  

Guardadas as devidas proporções, a concepção crítica da sociedade muito contribuiu 

em diversos países para que a escola pudesse ser vista e analisada de forma mais 

contextualizada. Contudo, por outro lado, ela precisa ser relativizada, sobretudo em seu 

aspecto de não perceber a escola como espaço possível de construção de uma educação 

emancipatória.  

A crítica à noção de fracasso escolar não supera os alarmantes índices de evasão, 

retenção e repetência nas escolas públicas. É consenso geral que este é um desafio que deve 

ser encarado com urgência e seriedade. No entanto, as políticas públicas educacionais têm se 
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mostrado ineficazes e um tanto sem rumo. Não por falta de normativas, pela ausência de 

projeto que tenha continuidade e investimento garantido. 

Por outro lado, não podemos esquecer que a política pública seja ela de educação, 

seja ela de outra área, se constrói no contexto de uma sociedade liberal capitalista, onde as 

contradições de classe geram um conflito de interesses antagônicos, normalmente 

privilegiando a classe hegemônica na manutenção e reprodução de seu ideário. Desse 

contexto, decorre uma série de dificuldades na efetivação de uma educação de qualidade, 

garantia de investimento contínuo e potencialmente ostensivo que garanta direitos 

constitucionais inalienáveis. 

Educação pressupõe um projeto de humanização, portanto, a formação de um cidadão 

humanizado e, por conseguinte, uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. 

Um dos nossos maiores problemas no contexto do capitalismo no Brasil e por 

consequência das contradições sociais é que a escola pública é escola de pobre para pobres. 

Pobreza aqui é sinônimo de incapacidade, decadência, miséria, inferioridade. Enfim, todo um 

arcabouço de adjetivos pejorativos que acabam ocupando o imaginário social das pessoas 

fortalecendo atitudes de preconceito, discriminação, racismo, intolerância, indiferença. 

Ribeiro (2013, p.31) aponta que o fracasso escolar também está ligado aos grandes 

obstáculos que o sistema educacional cria e que impede que a escola atinja seus reais 

objetivos. Segunda ela, ao reproduzir as relações de produção da sociedade capitalista, a 

escola como instituição hierarquicamente privilegiada acaba por burocratizar o trabalho 

pedagógico. Essa burocratização a impede de pensar em mudanças e faz dela uma instituição 

manipuladora a fim de atender sua própria demanda. A autora conclui que do alto de sua 

posição de poder e permeada por preconceitos e estereótipos, a escola acaba por apresentar às 

famílias as dificuldades de seus filhos como algo inerente ao sujeito, direcionando-lhes toda a 

responsabilidade por seu insucesso escolar.  

Seguindo a mesma linha de raciocínio Palma (2007, p.30) analisa que a escola 

inspirada nos pressupostos liberais, comprometeu-se desde seu surgimento com a sociedade 

de classes e com o processo capitalista de produção em desenvolvimento em que a exploração 

e dominação de uma classe sobre a outra é fundamental para que o capitalismo se reproduza.  

Para a autora, no ideário liberal, a ideologia da competência, do mérito, da competição 

e do individualismo está presente, dissimulando a relações antagônicas  entre as classes 
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sociais. Camufla a realidade econômica, social e política da educação sob o discurso das 

considerações culturais, espirituais, filosóficas. Essa ideologia individualista, conclui a autora, 

camufla a realidade social quando argumenta que a criança desenvolve-se segundo condições 

individuais, desconsiderando as limitações impostas pela própria condição social desigual. 

O caráter ideológico presente nos pressupostos no âmbito político diz respeito 

diretamente ao conjunto de ideias que fundamentam a proposta educacional e 

consequentemente do espaço escolar. Nesse contexto, Leite (2013) destaca que a política 

educacional no Brasil, país capitalista emergente, foi sempre marcado por uma contradição: 

de um lado uma escola de boa qualidade, direcionada para alunos oriundas das classes 

economicamente dominantes e, de outro, uma escola para os setores mais pobre, de qualidade 

epidérmica, representado pelo ensino público atual. Por sua característica de conflito de 

classes, a política educacional no Brasil terá sempre que resolver a tensão entre o interesse 

público e o privado. 

Leite (2013) chama nossa atenção para o fato de que a partir dos anos 90 entrará na 

cena global e no Brasil em particular o ideário neoliberal centrado na valorização de 

concepções como concorrência, mercado, desemprego estrutural que caracterizam a economia 

moderna. Os neoliberais defendem o estado mínimo, pois considera  que o intervencionismo 

estatal é sempre entendido como ameaça à livre iniciativa e a competição, condições 

indispensáveis ao progresso humano. Segundo o autor no que tange á política educacional, o 

neoliberalismo entende a educação tendo um papel fundamental e determinante na formação 

das condições de competição entre os países. Desta maneira, o ideário neoliberal fará intensas 

campanhas para disseminar a ideia de que a educação é o principal instrumento para conter a 

pobreza, desde que seja direcionada para e pelo mercado. Nesse sentido o objetivo a educação 

deve cumprir uma dupla função: formar indivíduos consumidores e mão de obra para o 

trabalho. Claro que esse ideário será defendido para as escolas públicas. 

Assim apresentado, o ideário neoliberal figura como solução para os problemas sociais 

e a desigualdade. Todavia, segundo Leite (2013) o que fica camuflado é que o neoliberalismo 

tem se constituído como um modelo econômico de natureza excludente para grande parcela 

da população e que vem crescentemente aprofundando o processo de concentração de renda. 

Para Leite (2013) é uma falácia argumentar sobre a eficiência da educação como se a mesma 

fosse, por si só, capaz de promover o desenvolvimento da economia e o bem-estar dos 
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indivíduos.  Concluindo sua análise o autor afirma que não se está querendo negar a 

importância da educação. Pelo contrário, ―estamos reconhecendo que os mecanismos de 

desenvolvimento social passam, primariamente, pelas formas de produção e distribuição da 

riqueza, expressa nas dimensões econômica e política dos países capitalistas‖ (LEITE, 2013, 

p. 302).  

É fácil desmistificar a ideologia da educação como solução dos problemas sociais. Se 

assim de fato ocorresse, sem dúvida não teríamos tantos problemas com as dotações 

orçamentárias na construção da política educacional. A educação aqui é utilizada como 

instrumento de criminalização da pobreza que não possui as condições necessárias para 

cumprir com êxito o longo período escolar. Criminalizando a pobreza os neoliberais desviam 

o imaginário social das contradições de classe e dos privilégios das elites dominantes.   

 

Metodologia 

O presente trabalho está pautado metodologicamente em uma pesquisa bibliográfica 

qualitativa numa perspectiva crítica que procura responder à seguinte indagação: como se dá a 

construção ideológica do fracasso escolar no contexto da política neoliberal considerando os 

pressupostos históricos, teóricos e políticos? A proposta surgiu a partir das provocações 

oriundas dos debates das temáticas da Disciplina de Diagnóstico Psicológico e Problemas de 

Aprendizagem, ministrada pela Profª Drª Juliana da Silva Nóbrega, no decorrer do 2º semestre 

de 2016, com os alunos do 4º período no Curso de Pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR, Campus Ariquemes.  

Num primeiro momento procuramos realizar uma revisão bibliográfica nos bancos 

de teses e dissertações, bem como em artigos científicos. Selecionamos aqueles que nos 

pareceram dialogar mais diretamente com a problemática a que nos propomos. Escolhidos os 

referenciais teóricos mais propícios, passamos ao segundo momento, a escrita propriamente 

dita do trabalho.  

 

Resultados  

Nossa pesquisa aponta para a necessidade de um aprofundamento das pesquisas, 

sobretudo a partir de uma análise mais dialética dos processos que causam o fracasso escolar 

para que tenhamos uma visão menos marcada por preconceitos de classe e possamos discutir 
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e construir um modelo educacional mais humanizado. O discurso do Fracasso Escolar 

encontra-se carregado de pressupostos históricos, teóricos e políticos ideologicamente 

construídos para criminalizar a escola pública, os pobres e as famílias ditas desestruturadas. 

Desta forma, cria-se um quadro social de aceitação simplista sobre um tema complexo que 

abrange diversas questões, ignorando-se o contexto social onde esses fatores são produzidos.    

 

Conclusão 

O percurso que fizemos no decorrer deste trabalho nos permite ressaltar que o 

fracasso escolar enquanto constructo ideológico no contexto das contradições de classe na 

sociedade capitalista é uma realidade complexa que exige análises mais profundas. As 

pesquisas de Maria Helena de Souza Patto têm servido como referência para vários trabalhos 

que ultrapassam o caráter psicologizante e da criminalização da pobreza através da teoria da 

carência cultural, possibilitando uma visão mais abrangente da problemática do assunto. 

Contudo, não se pode perder de vista que as abordagens tradicionais dos problemas se 

manifestam com outras configurações no cotidiano escolar. Exemplo disso é a teoria da 

profecia auto realizadora elaborada pelos americanos, Robert Rosenthal e Lenore Jacobson. 

Longe de defendermos a criminalização do professor, defendemos a necessidade de que as 

pesquisas possam fazer uma análise dialética dos fatores externos e internos geradores do 

fracasso escolar. Desta forma acreditamos que as sugestões e formulações das políticas 

educacionais ponham no centro das discussões não o mercado, mas a formação de cidadãos 

conscientes, críticos e emancipados. 
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GT 2: Políticas Educacionais 
RESUMO 
Este texto tem como objetivo analisar o processo histórico que normatiza o direito do acesso e permanência das 

populações rurais a educação, especificamente a Educação Infantil, refletir sobre os caminhos percorridos e 

dialogar sobre o processo de implantação da Educação Infantil no campo no município de Ji-Paraná-RO. Diante 

desse panorama, este trabalho, com características de estudo de caso, objetivou investigar as significações de 

educação infantil no/do campo presentes na visão de professores, famílias e crianças do campo. Para isso, 

entrevistou-se crianças, professores e pais/responsáveis pelas crianças do campo. Foram utilizados como 

instrumentos a observação participante, com registro em diário de campo; entrevistas semiestruturadas 

audiogravadas com professores; conversas informais com pais/responsáveis e rodas de conversa com estudantes 

e crianças na faixa etária de frequentar a Educação Infantil. Os materiais que constituíram o corpus foram 

analisados e integrados na interlocução utilizando a abordagem de inspiração gramsciana. O estabelecimento de 

categorias para análise foi constituído a partir de leituras exaustivas das notas de campo, das entrevistas e rodas 

de conversas que permitiram a composição de categorias e eixos de investigação analisados individualmente e 

em suas intersecções. Ao longo da pesquisa, concluímos que o município de Ji-Paraná deu os primeiros passos. 

Mas faz-se necessário investir na formação específica para os profissionais da educação que atuam no campo, 

investir em infraestrutura das escolas e principalmente, ampliar a discussão a respeito da criação de um currículo 

específico para a Educação Infantil e implementar o currículo para o Ensino Fundamental do campo. 

Palavras chave: Educação do campo. Educação infantil. Direito. 

 

ABSTRACT: 

This text aims to analyze the historical process that regulates the right of access and permanence of rural 

populations to education, specifically the Early Childhood Education, to reflect on the paths covered and to 

discuss the process of implementation of Early Childhood Education in the countryside in the municipality of Ji- 

Paraná-RO. On this scenario, this study, with case study characteristics, aimed to investigate the meanings of 

childhood education in the/from rural present in the view of teachers, families and children in the field. For this, 

we interviewed children, teachers and parents/guardians of the rural children. Participant observation was used 

as instruments, with record in field diary; semi-structured audio interviews with teachers; informal conversations 

with parents/guardians and conversation with students and children in the age group attending early childhood 

education. The materials that constituted the corpus were analyzed and integrated in the interlocution using the 

gramsciana-inspired approach. The establishment of categories for analysis were constituted from exhaustive 

readings of the field notes, interviews and conversational wheels that allowed the composition of categories and 

research axes analyzed individually and at their intersections. Throughout the research, we conclude that the 

municipality of Ji-Paraná has taken the first steps. But it is necessary to invest in the specific training for 

education professionals who work in the field, invest in infrastructure of schools and especially, broaden the 

discussion about the creation of a specific curriculum for Early Childhood Education and implement the 

curriculum for Elementary Education from Camp. 

Keywords: Field education. Child education. Right. 

mailto:Helen2maciel@gmail.com
mailto:janetearaujopereira@gmail.com
mailto:juverlandepinto@gmail.com


 

396 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Introdução  

O município de Ji-Paraná está localizado no estado de Rondônia e de acordo com o 

Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) este é o segundo 

município mais populoso do estado com 116.000 habitantes.  Possui uma população na faixa 

etária de 0 a 05 anos de idade de 13.601 crianças, destas 8.166 crianças nunca frequentaram 

creche ou escola e 100% das crianças que são atendidas na Educação Infantil residem e 

estudam na área urbana, demostrando que um número reduzido de crianças que residem no 

campo não recebe nenhum atendimento educacional.  

Se a Educação Infantil na área urbana representa um desafio para os sistemas 

municipais de ensino, a Educação Infantil no campo representa um desafio ainda maior, pois a 

discussão sobre esta modalidade de ensino no/do campo é recente no país, jazem envolvidas 

concepções diversas de infância, de educação e de campo que acendem tensões e conflitos 

confirmando as contradições da sociedade e as necessidades de analisar sua complexidade. 

Diante deste contexto surge a necessidade de refletir sobre o processo de discussão 

para a implantação da Educação Infantil no campo, no município de Ji-Paraná, refletir sobre 

como está se dando este planejamento, além de conjecturar sobre os desafios e as perspectivas 

que estão se formando ao longo deste processo, considerando que o Artigo 28 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (2013) prevê que na oferta da Educação Básica para 

a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias a sua 

adequação às peculiaridades da vida rural e da região, especialmente: 

I – Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II – Organização escolar própria, incluindo adequações do calendário escolar s fases 

do ciclo da agrícola e as condições climáticas; 

III – Adequações a natureza do trabalho na Zona Rural 

Depois de pouco mais de três décadas de municipalização, Ji-Paraná como a maioria 

dos munícipios rondonienses não possui um planejamento econômico, social e principalmente 

educacional. As políticas foram pautadas numa visão presa aos problemas imediatos e a 

médio prazo, com iniciativas isoladas. 
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Diante desse panorama, este trabalho busca investigar as significações da Educação 

Infantil no/do campo presentes nas práticas de professores, famílias e crianças do campo. Para 

isso, entrevistou-se crianças, professores e pais/responsáveis das crianças do campo, 

utilizando para isso observação participante, com registro em diário de campo; entrevistas 

semiestruturadas audiogravadas com professores; conversas informais com pais/responsáveis 

e rodas de conversa com as crianças. Os materiais que constituíram o corpus foram analisados 

e integrados na interlocução a partir da abordagem gramsciana. O estabelecimento de 

categorias para análise foi constituído a partir de leituras das notas de campo, das entrevistas e 

rodas de conversas que permitiram a composição de categorias e eixos de investigação 

analisados individualmente e em suas interseções. 

 Educação Infantil: direito historicamente negado 

A Educação Infantil brasileira, considerada etapa inicial da educação básica, constitui-

se como um palco de ações políticas, práticas e conhecimentos ainda em construção, 

representando as marcas de um passado antidemocrático. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, Lei 9694/96, estabelece a sua integração no sistema de ensino, além de subdividí-la 

em sub etapas, sendo as creches para crianças de até 3 anos e 11 meses de idade e as pré-

escolas para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. 

É possível observar na legislação uma diversidade de alterações objetivando ressaltar 

o direto que todos têm a educação estabelecido no art. 208 da Constituição Brasileira, que 

tornou o Ensino Fundamental obrigatório e nos artigos subsequentes estabelece que a 

educação é um direito subjetivo de todos. No entanto, a história e os números mostram que 

esse direito não foi garantido e ainda estamos longe de atender nas escolas os brasileiros que 

estão nesta faixa etária. 

A Emenda Constitucional n. 59 de 2009, alterou o panorama do ensino obrigatório e 

determinou a obrigatoriedade de matrícula/frequência na pré-escola para crianças de 4 e 5 

anos, determinação que deverá ser implementada até 2016. 

A Educação Infantil nas áreas urbanas teve um expressivo crescimento motivado 

principalmente pela expansão da mulher no mercado de trabalho, nesse sentido tem 

visibilidade perante as políticas públicas. Esse atendimento urbano apesar de se expandir 

ainda apresenta uma série de problemáticas que perpassa, principalmente, pela questão da 
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qualidade. Já as crianças que residem na área rural não têm visibilidade, não sabemos quantas 

são, do que necessitam, mas sabemos que são pequenos cidadãos de direito, que merecem um 

olhar mais atento e de políticas públicas que garantam a efetivação de seus direitos. 

 Educação de segunda classe para o campo 

A educação no meio rural não se constituiu, historicamente, em um espaço prioritário 

para uma ação planejada e institucionalizada do Estado Brasileiro. Isso privou a população do 

campo, em especial, a classe trabalhadora, de ter acesso às políticas e serviços públicos em 

geral. Conforme Leite afirma: 

A educação rural no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi relegada a planos 

inferiores, e teve por retaguarda ideológica o elitismo acentuado do processo 

educacional, aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-ideológica da 

oligarquia agrária conhecida popularmente na expressão: ―gente da roça não carece 

de estudos. Isso é coisa de gente da cidade‖. (LEITE, 1999 p.14). 

De acordo com as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do 

campo, recentemente aprovada, em seu art. 3º e 6º (Resolução CNE/CEB n. 1, de 3 de abril de 

2002) é de responsabilidade do poder público garantir a universalização do acesso da 

população do campo à educação básica e a educação profissional de nível técnico, 

proporcionando Educação Infantil e Ensino Fundamental nas comunidades rurais, cabendo em 

especial ao estado garantir as condições necessárias para o acesso ao ensino médio, educação 

profissional de nível técnico. 

Considerando esse processo histórico marcado pela exclusão na educação do campo, 

surge a necessidade de implantação do atendimento da Educação Infantil, representando um 

marco de efetivação da garantia de direitos que surge com à Emenda Constitucional 59, que 

prevê a obrigatoriedade do ensino de quatro aos dezessete anos, um desafio que precisa ser 

cumprido até 2016 e cabe aos sistemas municipais de ensino sua efetivação. 

Analisando o contexto histórico é possível observar que há concepção diferente entre a 

Educação rural e a Educação do campo. A Educação rural tinha a concepção do campo 

reprodutivistas, como espaço de produção econômica, a partir dos interesses do capital, 

excluindo os que não se incluem na lógica da produtividade. Contrapondo a isso, a Educação 

do campo concebe o campo como sendo o espaço de vida e resistência dos camponeses que 

lutam para terem acesso e permanecerem na terra e espaço de produção material e simbólica 
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das condições de existência, de construção de identidades. Assim, a concepção de Educação 

rural era definida pelas necessidades do mercado de trabalho, pensada a partir do mundo 

urbano, retratando o campo a partir do olhar do capital e seus sujeitos de forma estereotipada, 

inferiorizada. Já a Educação do campo deve ter como principio básico a sua reconstrução 

pelos e com os sujeitos do campo, privilegiando a formação humana, como direito, além de 

ser pensada a partir da especificidade e do contexto do campo e de seus sujeitos. Neste 

sentido, Pinheiro (2011) afirma que, 

[...] a educação do campo tem se caracterizado como um espaço de precariedade por 

descasos, especialmente pela ausência de políticas públicas para as populações que 

lá residem. Essa situação tem repercutido nesta realidade social, na ausência de 

estradas apropriadas para escoamento da produção; na falta de atendimento 

adequado à saúde; na falta da assistência técnica; no não acesso à educação básica e 

superior de qualidade, entre outros [...]. 

O município de Ji-Paraná como a maioria dos municípios brasileiros ainda não atende 

a demanda da Educação Infantil na área urbana e o atendimento na área rural está em 

processo de implantação e ampliação. As localidades urbanas que recebem atendimento, com 

algumas exceções, o recebem de forma precária, em espaços ainda inadequados. Atender a 

demanda da população que reside no meio rural representa um grande desafio. 

As Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo foi fruto de lutas e 

 que se fortaleceram. É fruto de uma organizações dos povos do campo construção de 

movimentos pedagógicos do campo, e afirmam a educação como direito público subjetivo, 

reconhecendo a especificidade e o direito à igualdade e à diferença prevista no Art 28 e 26 da 

 traz, em seu artigo 2º, a importância de adequar o projeto institucional das LDB. Por isso

escolas do campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. O Parágrafo 

único define como deve ser o currículo da Educação do Campo:  

Parágrafo único. A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 

questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios 

dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência 

tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos 

que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida 

coletiva no país. (Brasil, 2012). 

Diante das diversidades de concepções sobre o campo e especificamente sobre a 

educação no/do campo, Leite (1999) e Arroyo (2004) afirmam que nas últimas décadas 

ampliou-se a participação dos sujeitos do campo no cenário político e cultural do país, como 
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por exemplo os movimentos sociais do campo. Tais sujeitos se mostram diferentes e exigem 

respeito. Para tanto é urgente pensar em políticas que garantam o acesso e a qualidade deste 

pequeno cidadão em espaços adequados e com currículo que respeite a identidade do 

individuo do campo, pois se reconhecem como possuidores de direitos que não aceitam mais 

uma educação de segunda classe, ou seja inferir aquelas oferecidas nos centros urbanos. 

Reivindicam ainda que sejam ouvidos no processo de construção de uma política de educação 

do campo. 

O descaso com a educação do campo não acontece por acaso. Gramsci nos esclarece 

isso ao afirmar que existe na sociedade uma contradição entre dominados e dominantes. 

Assim, os dominantes prevalecem-se da dominação político-ideológica para alcançar a 

dominação econômica. 

Para garantir a dominação econômica (exploração), existe uma dominação político-

ideológica, cuja principal agência é o Estado, enquanto defensor dos interesses das 

classes dominantes. Essa dominação de classe político ideológica se faz pela 

repressão – o exército, a polícia, as prisões, a dominação pela força, que só deve ser 

acionada explicitamente em períodos de crise – e pela dominação ideológica – a 

produção de um consenso social que aceita a direção que a classe dominante dá à 

sociedade. (MOCHCOVITCH, 1988, p. 13). 

Existe, por conseguinte, uma subordinação ideológica caracterizada pelo senso comum 

por parte da classe dominante que consegue manter presa a classe dominada, entre elas, 

aqueles que vivem no campo. O senso comum produzido, acriticamente, pela sociedade 

burguesa apresenta determinadas concepções de mundo a partir do conformismo sócio-

político das massas que possuem a crença e a fé nas supostas verdades dogmáticas preparadas 

e objetivadas pela classe dominante e por convicções religiosas. Segundo Gramsci (2001, p. 

15): 

Os intelectuais são um grupo autônomo e independente, ou cada grupo social tem 

uma sua própria categoria especializada de intelectuais. (...) Todo grupo social (...) o 

mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, organicamente, uma 

ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da 

própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e político. 

A afirmação de Gramsci acerca dos camponeses, num dado o momento histórico do 

século XIX e primeira metade do século XX, muito se assemelha com nossos dias atuais, mas 

podemos dizer com plena convicção que as forças operárias, os sindicatos, e os movimentos 

sociais do campo produzem seus próprios intelectuais orgânicos, contrapondo as concepções 
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da burguesia, como é o caso do Movimento dos Sem Terra, que consegue apresentar uma 

proposta de educação diferente para seus assentados.  

(...) a massa de camponeses, ainda que desenvolva uma função essencial no modo de 

produção, não elabora seus próprios intelectuais ―orgânicos‖ e não ―assimila‖ 

nenhuma camada de intelectuais ―tradicionais‖, embora outros grupos sociais 

extraíam da massa dos camponeses muitos de seus intelectuais e grande parte dos 

intelectuais tradicionais é de origem camponesa. (GRAMISCI, 2001, p. 16) 

Isso evidencia a importância da escola como instrumento de libertação. Escola, pois 

para Gramsci, tem um papel fundamental na legitimação da desigualdade social e na 

perpetuação da classe dominante enquanto classe hegemônica. Diz Gramsci (2001, p. 19): 

A escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos níveis. A 

complexidade da função intelectual nos vários Estados pode ser objetivamente 

medida pela quantidade de escolas especializadas e pela hierarquização: quanto mais 

extensa for a ―área‖ escolar e quanto mais numerosos forem os ―graus‖ ―verticais‖ 

da escola, tão mais complexo será o mundo cultural, a civilização, de um 

determinado Estado. 

A educação ofertada aos camponeses deve valorizar as características e 

particularidades opostas à pedagogia burguesa. Assim, enquanto o Estado permanecer sob o 

controle da classe burguesa, essencialmente a nova educação proposta será, especialmente um 

processo de crítica, de negação da negação, por isso Gramsci se interessa pela questão escolar, 

e ao mesmo tempo critica as escolas existentes no seu tempo, tornando-se um grande 

interlocutor no processo de construção da história da educação do campo no Brasil 

Atendimento da Educação Infantil no campo em Ji-Paraná 

A Educação Infantil no campo se insere no contexto geral da educação do campo que 

ao logo do processo de consolidação das políticas educacionais praticamente não existiu. Com 

a mudança da lei de financiamento da educação, transformando o FUNDEF (Fundo Nacional 

de Desenvolvimento do Ensino Fundamental) em FUNDEB (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica) a Educação Infantil passou a ser financiada pelos 

recursos federais, deixando os municípios de arcar sozinhos com a implantação e 

implementação de Centros de Educação Infantil. Isso teve reflexo também no campo, 

especificamente após a promulgação da Emenda Constitucional n. 59, que traz a Educação 

Infantil como etapa do ensino obrigatório, inclusive no campo.  

Durante a realização da pesquisa no que se refere as significações de educação infantil 

no/do campo presentes nas práticas de professores, famílias e crianças do campo, observou-se 
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que a maioria não compreende a Educação Infantil como sendo etapa obrigatória da educação 

básica. Nas entrevistas crianças, professores e pais/responsáveis, observou-se que muito não 

tem ideia ou proposta de como essa etapa de ensino deve ser implantado no campo, 

considerando as dificuldades como as distâncias entre as escolas polos e a residência dos 

alunos e os desafios para se transportar crianças de 4 e 5 anos.  

Nas entrevistas foi possível ainda perceber que muitos gestores educadores não 

concebem tais espaços como sendo imprescindíveis para esta faixa etária. As crianças do 

campo na faixa etária de Educação Infantil que ainda não frequentam a escola puderam 

expressar por meio de suas falas e dos desenhos o que almejam a escola. Mas não uma escola 

sem vida, sem espaços propícios para exercer os princípios de cuidar e de educar. Sonham 

com uma escola que ainda estar por construir. Vejamos a visão de uma criança de 5 anos: 

―Quando eu crescer, no ano que vem vou para a escola. É legal lá. Vou poder brincar de pira e 

conhecer um monte de gente. Não tem muitas crianças aqui perto. Lá vai ter um montão de 

gente. ‖(B. M.). 

Tantos nos desenhos como nas rodas de conversas com as crianças foi possível 

perceber que tem uma outra visão da escola, muito diferente daquela que conseguimos 

observar ao longo deste trabalho. Uma escola extremamente preocupada com os conteúdos 

formais do currículo, sem com isso considerar as fases importantes do desenvolvimento da 

criança e que nestas fases muitos conteúdos curriculares tem forma dinâmica para serem 

trabalhados. 

Os professores entrevistados não tem uma ideia de como será este atendimento na área 

rural e a nosso ver, não percebem a necessidade ou como será construído um currículo 

diferente para a Educação Infantil no campo. Já os pais não percebem sequer a necessidade de 

um currículo específico, a maior preocupação se refere a logística, ao transporte escolar. Se 

preocupam sobre como será transportada crianças tão pequenas, considerando que muitas 

linhas não possuem monitores responsáveis pelos cuidados das crianças. Percebemos que a 

maior preocupação de pais e professores é com a logística deste atendimento e não 

necessariamente com o que vamos ensinar a essas pequenas pessoas; qual será a concepção de 

campo que será impregnado no seu currículo?  Os materiais produzidos nesta pesquisa nos 

dão margem para muitas outras reflexões, pois percebemos que o homem do campo não sabe 

exatamente o que quer para a educação do campo, mas ao mesmo tempo, quer aquilo que 
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ainda não sabe. Reconhece que a forma como o Poder Público está atendendo não é o ideal, 

nem para o Ensino Fundamental, quanto mais para a Educação Infantil. 

Desafios da Implantação da Educação Infantil nas escolas do campo  

O que se pode observar é que as escolas do campo, em sua maioria tem o corpo 

docente composto majoritariamente por professores da cidade, que não receberam formação 

específica para trabalhar com as comunidades rurais e, consequentemente, utilizam um 

currículo ineficiente, descontextualizado e distante das vivencias do campo. Por isso, pensar e 

estruturar um currículo que atenda a Educação Infantil no campo é um desafio bem complexo. 

É necessário construir esse currículo baseado na discussão com a comunidade e, considerando 

os dados levantados durante a pesquisa outro desafio é estruturar cursos de formação 

continuada para os profissionais que atuarão nesta primeira etapa da Educação Básica, com 

crianças de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos, priorizando os moradores no universo da área rural. 

As diretrizes complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de 

políticas públicas de atendimento da Educação Básica do campo sugere em seu Art. 3º que a 

Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental serão sempre oferecidos nas 

próprias comunidades rurais, evitando-se os processos de nucleação de escolas e de 

deslocamento das crianças, o que não acontece no município de Ji-Paraná, pois o processo de 

nucleação já se deu no ano de 2007. Considerando as distâncias percorrida entre as 

comunidades nos faz pensar em que tipo de transporte seria mais apropriado, como garantir a 

segurança dessas crianças durante o percurso, o tempo que essas crianças permaneceriam na 

escola e dentro dos ônibus escolares e, principalmente, um currículo atenda estas 

especificidades. 

A partir desta reflexão a respeito da qualidade do currículo e dos ambientes escolares 

para a Educação Infantil, é importante destacar que, ao realizar este estudo de caso em Ji-

Paraná, priorizou-se observar as edificações das escolas rurais e a concepção de Educação 

Infantil no/do campo. Veja a fala de uma criança que reside no campo e que nunca frequentou 

a escola, ―Na escola tem parquinho, brinquedos e um montão de livros. Tem muita 

brincadeira. Eu gosto da escola por que lá é legal (J.C.) ‖. 
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As crianças entrevistadas, mesmo sem ainda frequentar a escola, sinalizaram a 

necessidade de um ambiente escolar que proporcione a exploração dos objetos necessários 

para o processo de desenvolvimento da aprendizagem integral. 

Considerações finais 

Compreendemos que para resgatar e construir a identidade do homem e da mulher do 

campo é imprescindível que haja transformações culturais e comportamentais. A educação 

do/no campo enquanto alicerce histórico recria o conceito de camponês, utilizando o campo 

como insígnia significativa, aludindo assim, ao conjugado de trabalhadores que vive no 

campo. 

Os trabalhadores rurais carecem de dissolver preconceitos, no sentido de mudar a 

visão que a sociedade brasileira tem em relação a eles próprios e neste contexto, as escolas 

existentes no campo, necessitam serem recriadas, e seus autores deverão cooperar com a 

mudança deste modelo, colaborando com as lutas por melhorias na educação e na vida no 

campo.  

Reconhecendo os avanços da legislação no que se refere a esta modalidade de ensino, 

a exemplo de leis, métodos pedagógicos e ou materiais didáticos, é preciso observar que há 

muito o que ser edificado para que se tenha uma educação de qualidade também para os 

cidadãos que vivem bem no campo. 

Apesar das políticas públicas voltadas para a Educação Infantil não ter garantido ainda 

o acesso e permanência a uma parcela significativa das crianças, é preciso reconhecer, 

conforme Vasconcellos, Aquino e Kappel (2005), que, no final do século XX, incidiu numa 

evolução expressiva nas matrículas destinadas a este público, porém as autoras reconhecem 

que se faz necessário ampliar e democratizar tal acesso. Isso deixa posto o desafio que 

representa este atendimento para o município de Ji-Paraná. Mas já iniciado este atendimento, 

os desafios se dá na construção de um currículo que possa dar voz e vez as pessoas que vivem 

no campo, para que coletivamente possam contribuir para a construção de um novo modelo de 

escola, que reconheça o valor daqueles que vivem no campo. 

O município de Ji-Paraná deu os primeiros passos, implantando em quatro escolas do 

campo, a educação infantil, sendo que estas escolas já atendem o ensino fundamenta I e II. 

Mas faz-se necessário investir na formação especifica para os profissionais da educação que 
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atuam no campo, investir em infraestrutura das escolas e principalmente, ampliar a discussão 

a respeito da criação de um currículo especifico para a Educação Infantil, bem como a 

ampliação do atendimento nas demais escolas que se faz necessário a educação infantil de 

acordo com a demanda das comunidades camponesas. 
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RESUMO 

Este texto relata uma experiência formativa para a ação pedagógica de tutoria a distância. O curso foi oferecido 

como uma das ações das metas das políticas públicas previstas para o fortalecimento da equipe do Núcleo de 

Interiorização e Educação a Distância da Universidade Federal do Acre (UFAC), que estava pleiteando, junto 

aos órgãos financiadores, recursos financeiros para a oferta do primeiro curso de graduação, na modalidade a 

distância, que se iniciou no ano de dois mil e dezesseis, com a Licenciatura em Matemática, em quatro polos no 

Estado do Acre, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. A base para sua execução foi alicerçada 

na Pedagogia Histórico-Crítica. Os resultados demonstraram que, a considerar pelo número de inscritos no 

processo de seleção de cursistas, que ultrapassou mais de mil candidatos, é possível afirmar que a Educação a 

Distância vem, cada vez mais, consolidando-se como um modelo de educação que democratiza e facilita o 

acesso à escolarização, sendo uma importante ferramenta de qualificação em cursos de formação continuada a 

distância, ofertados aos mais diversos segmentos da sociedade, e, principalmente na geografia do Estado do 

Acre. 

 

Palavras-chave: Educação à Distância. Formação de Tutores. Acre 

 

ABSTRACT 

This text reports a formative experience for the pedagogical action of distance learning. The course was offered 

as one of the actions of the goals of the public policies envisaged for the strengthening of the team of the 

Nucleus of Interiorization and Distance Education of the Federal University of Acre (UFAC), which was 

pleading, together with the funding agencies, financial resources for the offer of the first undergraduate course, 

in the distance modality, which began in the year two thousand and sixteen, with a Degree in Mathematics, in 

four poles in the State of Acre, in partnership with the State Secretariat of Education. The basis for its execution 

was based on Historical-Critical Pedagogy. The results showed that, considering the number of enrolled in the 

process of selection of students, which has surpassed more than one thousand candidates, it is possible to affirm 

that Distance Education is increasingly consolidating itself as a model of education that democratizes and 

facilitates access to schooling and is an important qualification tool in distance learning courses offered to a wide 

range of segments of society, and especially in the geography of the State of Acre.  

 

Keywords: Distance Education. Training of tutors. Acre 

 

 

Introdução 

O presente trabalho aborda uma experiência formativa para tutores a distância que 

consistiu em ofertar qualificação a membros da comunidade interna e externa da Universidade 
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Federal do Acre (UFAC), tendo em vista a necessidade de acompanhamento e efetivação dos 

cursos a distância ofertados pelas instituições de Educação Superior (IES).  O curso foi 

pensado pela equipe pedagógica do Núcleo de Interiorização e Educação a Distância 

(NIEAD) da Universidade Federal do Acre (UFAC).  O período de execução foi de 29 de 

abril a 4 de junho de 2017. 

As instituições envolvidas foram: UFAC e Secretaria de Estado de Educação e Esporte 

(SEE). 

Compreendendo a necessidade de ampliar o acesso à Educação Superior, as 

Universidades passaram a adotar uma nova modalidade de ensino a distância (EAD). 

Modalidade esta que democratiza e facilita o acesso à escolarização, sendo uma importante 

ferramenta de qualificação em cursos de formação continuada a distância ofertados nas mais 

diversas áreas do conhecimento. Tal demanda justificada por atender às exigências do 

mercado e da sociedade, coloca para as Universidades outra tarefa, qual seja: promover a 

reflexão contínua sobre sua atual realidade e seus possíveis rumos. (LACKS, 2006; RISTOFF 

& SEVEGNANI, 2006). As pesquisas disponibilizadas nesta área, possibilitam uma 

readequação de todo o Sistema Educacional, inclusive, no que se refere à Educação Superior, 

que é o caso específico, tratado neste trabalho. 

Para o desenvolvimento deste curso, que contou com uma carga horária de 60 

(sessenta) horas, foi utilizada a metodologia de encontros presenciais e o uso do ambiente 

virtual de aprendizagem, por meio da plataforma Moodle, gerenciada pelo Núcleo de 

Interiorização e Educação a Distância – NIEAD, hospedada no site da UFAC.  

 

Metodologia utilizada 

 

O curso de Formação em Tutoria em EAD foi ofertado sob a modalidade 

semipresencial e teve como a metodologia de desenvolvimento a realização de dois encontros 

presenciais, um no início e outro ao final do curso, e estudos online, com uso da Internet. Com 

uma carga-horária total de 60 horas, 30 delas ocorreram nos encontros presenciais (15 horas 

cada um, aos sábados e domingos) e 30 horas a distância, com o uso da plataforma Moodle, 

em inglês, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, por meio do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA) (disponível no endereço http://niead.ufac.br/Moodle/), para 
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o compartilhamento de materiais e informações, realização de atividades, interações e 

acompanhamento do curso. 

O curso contou com dois encontros presenciais. O primeiro encontro aconteceu no 

início do curso, onde os cursistas tiveram o primeiro contato com a plataforma Moodle, 

aspectos do curso e conteúdos de Educação a Distância.  

Este primeiro encontro presencial foi organizado da seguinte forma:  

1º dia: 

Temas Objetivos 

Abertura da formação e boas vindas 

Vídeo Portas que se abrem... 

Dar boas vindas aos participantes, 

 Apresentação da agenda de formação. 

 O Formação pela Escola no contexto do 

Plano de Desenvolvimento da Educação 

/Plano de Metas Compromisso de Todos 

pela Educação.  

 Histórico, objetivos e perspectivas do 

FNDE/SEED em relação ao FormAção 

(Vídeo Institucional) FNDE 

Analise Situacional do Programa no Estado 

Contextualizar o Programa Formação pela 

Escola para os novos tutores. 

História da EAD e perspectivas para o 

mundo e Brasil no século XXI. 

Discutir e aprimorar o conhecimento dos 

tutores sobre a trajetória da Educação a 

Distância no Brasil e no mundo. 

Sensibilização para a importância do tutor 

na mediação do conhecimento 

Sensibilizar os tutores para a importância de 

seu papel como mediador das aprendizagens 

 

O papel do Tutor on-line Compreender o papel do tutor no contexto da 

Educação a Distância. 

Oficina 1 - Tutoria Exercitar a função mediadora do tutor online. 

 

 

2º dia: 

 

Temas Objetivos 

Apresentação do Módulo Tutoria Apresentar o conteúdo do módulo de tutoria, 

bem como a dinâmica de estudo do módulo. 

Navegando nos conteúdos do Módulo de 

Tutoria I  

Familiarizar o cursista no ambiente online. 

Apresentação do plano de estudo para os 

módulos I e II 

Subsidiar a formação do tutor quanto aos 

prazos. 

Sistemática de Avaliação  Esclarecer sobre a sistemática de avaliação do 

módulo de tutoria 

Apresentação panorâmica do Módulo Dar uma visão geral do Módulo 
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Competências Básicas 

Roda de conversa sobre as principais 

aprendizagens do dia. 

Sondar como os participantes do curso estão 

assimilando o PFE, para correção dos 

próximos passos 

 

Depois do primeiro encontro, os cursistas fizeram os estudos na plataforma, organizados em 

tópicos.  

 

Conteúdo Programático Executado: 

 

Ambientação na plataforma Moodle – 9hs 

Módulo I – Fundamentos da Educação a Distância – 6hs 

Módulo II – O aprendiz e o docente a distância – 15hs 

Módulo III – Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino e aprendizagem – 15hs 

Módulo IV – Avaliação da aprendizagem a distância – 6hs 

Módulo V - Atividades de encerramento (revisão de atividades, apresentação de trabalhos, 

avaliação final) – 9hs 

 

Tópico 1:  

Ambientação na Plataforma – este tópico foi realizado no encontro presencial, 

objetivando desenvolver a habilidade, nos cursistas, de se movimentar na plataforma. 

 

Tópico 2: 

 Fundamentos da Educação a Distância – tinha os seguintes objetivos: 

 Definir Educação a Distância como modalidade educativa. 

 Identificar as características básicas da Educação a Distância. 

 Caracterizar os sistemas e os modelos de EAD. 

 Identificar os marcos regulatórios da EAD no Brasil. 

 

Tópico 3:  

O aprendiz e o docente a distância – com os seguintes objetivos: 

 Compreender o ensino e a aprendizagem a distância como um processo mediado. 

 Identificar as características de um aprendiz a distância. 

 Compreender o sentido da polidocência na Educação a Distância. 
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 Identificar as características desejadas para um docente-tutor. 

 Relacionar práticas educativas para uma ação tutorial de qualidade. 

 Analisar a importância da ação tutorial, nas suas diversas formas de atuação, para o 

sucesso de um curso a distância. 

 

Tópico 4:  

Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino e aprendizagem – com o 

objetivo de compreender o uso das tecnologias de informação e comunicação no ensino e 

aprendizagem disponíveis aos professores e estudantes, proporcionados pelas redes de 

computador (Internet). 

 

Tópico 5: 

 Avaliação da Aprendizagem a distância – cujos objetivos eram: 

 Reconhecer a complexidade do processo avaliativo. 

 Distinguir as abordagens que subsidiam o processo avaliativo. 

 Compreender as características do processo avaliativo a distância quer da aprendizagem, 

quer de cursos. 

 Ressaltar a importância da avaliação no processo ensino-aprendizagem. 

 Identificar os instrumentos e procedimentos da avaliação na ação docente. 

 

Tópico 6: 

 Atividade Final do Curso – consistia em escolher um tema com foco nos assuntos 

estudados e, de acordo com as normas da ABNT, elaborar um artigo sobre Formação de 

Profissionais para Educação a Distância. 

 

Cada Tópico tinha atividades voltadas aos objetivos elencados. Além dos tópicos, 

contamos com outras ferramentas de aprendizagens, como: 

 Guia de Estudo; 

 Guia de Ambientação; 

 Fórum ―Notícias diversas‖ – para informações em geral; 
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 Fórum ―Questões Operacionais‖ – para tirar dúvidas sobre o ambiente virtual 

(plataforma); 

 Fórum ―Interação entre os cursistas‖ – bate – papo; 

 O curso conta com sessões de:  

 Ampliando os estudos: sugestão de leituras, outras, para ampliar o que foi estudado; 

 Vídeos Ilustrativos; 

 Legislação sobre Educação a Distância; 

 Atividades Avaliativas; 

 

E o segundo encontro presencial, no final, foi organizado da seguinte forma: 

1º dia: 

Temas Objetivos 
Abertura da capacitação e boas vindas 

Mostra de um vídeo para mobilização dos 

participantes 

Dar boas vindas aos participantes, 

Letra da musica e convidar pra cantar. 

(quebra gelo) 

Informes Informar sobre avaliação e certificação do curso. 

Apresentação da agenda do encontro Informar os trabalhos a serem realizados durante 

o encontro 

 

Um pouco de EAD no Mundo Uma visão sobre a EAD nos 5 continentes 

Atividade 1 Em grupo pesquisar e discutir sobre EAD no 

continente destacado para o grupo.  

Intervalo  

Socialização da atividade Socializar, oralmente, as descobertas e reflexões 

do grupo sobre o tema pesquisado. 

Documentação do curso Receber e checar as pendências de documentos 

Avaliação do dia  

 

2º dia: 

 

Temas Objetivos 
Apresentação de um clipe mobilizador  Sensibilizar os participantes  

Revisitando o nosso curso  Apresentar o conteúdo do curso de tutoria, bem 
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―Formação de Tutores para Educação a 

Distância‖ 
 

como a dinâmica de estudo do módulo. 

Dar uma visão geral do curso 

Relembrar itens como: prazos, etc. 

Atividade 2 

Em grupos, separados por atividades, fazer 

levantamento das dúvidas, dificuldades e como 

foram superadas durante a realização da 

atividade direcionada para análise ao grupo. 

 

Refazer as atividades, coletivamente, socializando 

as estratégias de superação das dificuldades. 

 

Socialização das reflexões 

Socialização das reflexões feitas nos pequenos 

grupos para o grupão. 

Painel de Dúvidas, dificuldades, superação e 

propostas 

Roda de conversa sobre as principais 

aprendizagens do dia e possíveis dificuldades. 

 

Identificar os possíveis problemas na atuação dos 

tutores para apontar estratégias de solução. 

 

Encerramento  

 

 

Cronograma das ações executadas: 

 

1. Turmas de Rio Branco e Xapuri 

 

Ambientação na plataforma e Módulo I – Fundamentos da Educação a Distância - 29 e 

30/04 

Módulo II – O aprendiz e o docente a distância -01 a 14/05 

Módulo III – Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino e aprendizagem - 

15 a 26/05 

Módulo IV – Avaliação da aprendizagem a distância e Atividades de encerramento 

(revisão de atividades, apresentação de trabalhos, avaliação final) - 27 e 28/05 

 

2. Turmas de Acrelândia, Feijó e Sena Madureira 

 

Ambientação na plataforma e Módulo I – Fundamentos da Educação a Distância – 06 

e 07/05 

Módulo II – O aprendiz e o docente a distância - 08 a 21/05 

Módulo III – Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino e aprendizagem - 

22/05 a 02/06 
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Módulo IV – Avaliação da aprendizagem a distância e Atividades de encerramento 

(revisão de atividades, apresentação de trabalhos, avaliação final) - 03 e 04/06 

 

O curso, por ser a distância, contou com professores e tutores acompanhando o 

desenvolvimento dos estudantes, bem como, orientando na realização das atividades. 

O curso ―Formação de Tutores para Educação a Distância‖ foi realizado em Rio 

Branco, Acrelândia, Xapuri e Sena Madureira, Municípios do Estado do Acre. 

A escolha dos Municípios para a oferta do curso se deu pela necessidade de formar 

pessoas para atuarem no curso de graduação em Matemática a distância que a Universidade 

Federal do Acre – UFAC ofertaria nos Municípios e considerou-se, também, a grande 

demanda na área de formação ―tutoria‖ nos Municípios escolhidos, pois a UFAC preparava-se 

para ofertar sua primeira graduação a distância, e neste mês de junho de 2017 procedeu à 

seleção dos alunos da primeira turma de Licenciatura em Matemática a Distância. Tendo isto 

em vista, esta proposta de extensão consistiu na oferta de um curso de Formação de Tutoria 

para Educação a Distância nos Municípios de Acrelândia, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira 

e Xapuri, pois seriam os locais onde se ofertaria o referido curso de graduação em Matemática 

a Distância. Por ter um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem a distância, o 

tutor precisaria ter uma formação sólida quanto ao manuseio das tecnologias empregadas 

nesta modalidade, assim como do fazer pedagógico de suas ações ao longo do curso. A 

relação com a comunidade externa, então, consistiu em que estes tutores, principalmente os 

presenciais, seriam selecionados nestas cidades, acima mencionadas. 

O curso aconteceu da seguinte maneira: 

Em Rio Branco as atividades presenciais foram desenvolvidas no Auditório Carlos 

Alberto Simão Antonio (Centro de Convenções), e nos laboratórios de informática do Núcleo 

de Interiorização e Educação a Distância/Niead, Campus Universitário.  

Nos Municípios Xapuri, Sena Madureira e Feijó, as atividades presenciais ocorreram 

nos núcleos da UFAC e nos laboratórios dos Centros de Educação Permanente – CEDUP.  

Em Acrelândia, as atividades presenciais aconteceram nos laboratórios e salas de aula 

do Centro de Educação Permanente – CEDUP daquele município. 

Entre o primeiro e o último encontro, durante a fase a distância, os estudantes foram 

atendidos e acompanhados pelos tutores e professores do curso, no entanto, alguns problemas 
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foram encontrados. Entendemos que, apesar de a EAD ser implantada na Educação Superior, 

em nível federal, objetivando a ampliação de números de vagas para a formação docente, esse 

processo não é automático e sem barreiras, de forma que vem carregando em seu bojo muitos 

questionamentos e problemas (GIOLO, 2006).  

Há que se considerar que o Estado do Acre é peculiar em relação aos avanços 

tecnológicos, inclusive e especificamente no que se refere à Internet, que em alguns locais 

ainda não funciona com a qualidade máxima, já existente. Por estes motivos, os encontros 

presenciais, dentro da EAD, ainda são muito fortes. Quando solicitado um plano de tutoria, 

como atividade avaliativa, para a ação de apresentação e interação inicial, na sala ambiente, a 

atividade sugerida, num percentual elevado, foi um encontro presencial.  

 

Avaliação 

 

A avaliação se dá à luz da concepção Histórico Crítica. Saviani (2008) reforça 

constatando que, agindo sobre a natureza, ou seja, trabalhando, o homem vai construindo o 

mundo histórico, o mundo da cultura, o mundo humano, e a educação tem origem nesse 

processo. Para que isso ocorra, o primeiro passo é zelar pela avaliação e a forma como ela 

acontece durante todo este processo. A expressão Pedagogia Histórico Crítica consolida uma 

visão crítica dialética, ou seja, histórico-crítica da educação. Articula uma proposta 

pedagógica que tem o compromisso de transformar a sociedade, compreendendo que esta 

apresenta seus condicionantes, mas que exerce determinação sobre a educação e vice-versa.).  

Nesta concepção, a avaliação acontece de forma diagnóstica, contínua e permanente, obtendo, 

assim informações necessárias sobre o desenvolvimento da prática pedagógica para poder 

intervir e reformular a prática para que a mesma aconteça de forma satisfatória dentro do 

processo de ensino e de aprendizagem. 

 

Resultados 

 

A considerar pelo número de inscritos no processo de seleção de cursistas para este curso de 

Formação de Tutores para Educação a Distância, que ultrapassou mais de mil candidatos, é 

possível afirmar que a Educação a Distância vem cada vez mais se consolidando como um 

modelo de educação que democratiza e facilita o acesso à escolarização, sendo uma importante 
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ferramenta de qualificação em cursos de formação continuada a distância ofertados aos mais diversos 

segmentos da sociedade. 

Tanto nos encontros presenciais, quanto nas interações online, os professores 

formadores perceberam um enorme interesse da turma pela temática, corroborado pela 

excelente avaliação do curso, realizada pelos cursistas, no próprio ambiente virtual de 

aprendizagem, de forma anônima. 

Desta forma, um dos impactos mais importantes alcançados por meio deste curso foi a 

sensibilização da comunidade universitária, interna e externa, em relação à importância da 

EAD para o desenvolvimento das mais diversas ações de extensão, pesquisa e ensino. 

Por fim, como colocado acima, foram formados tutores para Educação a Distância, 

exatamente nos Municípios onde seriam ofertadas vagas para o primeiro curso de Educação a 

Distância da UFAC, ou seja, o curso de Licenciatura em Matemática, dentre outros que estão 

por vir. 

 

Conclusão 

O contexto da Educação a Distância leva-nos a repensar os paradigmas que norteiam a 

prática pedagógica uma vez que nessa chamada ―era da informação‖, a prática docente vem 

sendo obrigada a se reconfigurar diante das transformações nas relações entre sociedade e 

técnica, levando-nos, também, a refletir sobre as tendências que norteiam a práxis pedagógica.  

A apropriação dos avanços tecnológicos, em muito pode contribuir para a 

consolidação de uma sociedade alicerçada no acesso ao conhecimento, que pode vir a 

configurar o seu fortalecimento. 

Nesta experiência específica, pôde-se compreender que o próprio acesso e estímulo à 

pesquisa acerca dos temas discutidos nos Encontros Presenciais, propiciou o uso dos recursos 

tecnológicos acessíveis, para a descoberta de, por exemplo, o uso de aparelhos celulares em 

cursos de Educação a Distância, em alguns países. Percebeu-se, também, que há estudos que 

indicam que a Educação a Distância foi utilizada nas histórias bíblicas, como as epístolas 

enviadas para as comunidades cristãs da Ásia Menor (Golvêa & Oliveira, 2006 apud ALVES, 

2011). Para enriquecer essa tese, citaria que a Festa de Purim, dos judeus, só foi estabelecida 

após uma vitória desse povo, contra um decreto irrevogável, por parte do rei Assuero, que só 
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pôde ser contestado, após a divulgação de uma segunda autorização desse rei, que se poderia 

lutar contra esse decreto de morte, ou seja, bem antes das cartas paulinas. 

Houveram críticas, por parte dos estudantes do curso de formação de tutores, mas, 

com base nos pressupostos da Pedagogia Histórico-Crítica, encontrou-se soluções que se 

puderam sanar, por meio virtual ou presencial. O importante é destacar que, por meio do 

compromisso de formar economicamente e tecnologicamente, estabeleceu-se uma rede de 

conexões que se entendeu, por avaliar continuamente o processo, permitindo uma 

aproximação da comunidade externa da Universidade, aos critérios estipulados, 

posteriormente, para o ingresso no Mundo do Trabalho, que foram tutores do curso de 

Matemática a Distância, no interior do Estado do Acre. 
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RESUMO 

O presente artigo é resultado de um questionamento que se deu a partir do contato com a comunidade surda de 

Porto Velho (RO). Abordo as relações entre sujeito surdo, ouvinte e intérprete. A partir de uma reflexão histórica 

sobre os surdos, observo qual é a atual visão que a sociedade possui destes sujeitos, levantando questões sobre 

preconceito, discriminação e aplicações de leis voltadas para o campo da acessibilidade, reconhecendo a cultura 

surda como uma particularidade linguística que deve ser respeitada em sua diferença. 

 

Palavras-Chave: 1. Cultura Surda. 2. Antropologia Social. 3. Educação 

 

ABSTRACT 

This article is the result of a question that has to contact with the deaf community, seeking to address, unfolds 

over relations between deaf subject, listener and performer, bringing a historical reflection on the deaf and 

observing what is the current view that society has of these subjects, raising questions about prejudice, 

discrimination and application oriented laws to the field accessibility, recognizing the deaf culture as a linguistic 

particularity to be respected in the difference. 

 

Key Words: 1. Deaf Culture. 3. Social Anthropology. 3.Education.  

 

 

Introdução 

A noção de identidade cultural surda remonta a um debate antigo no campo dos 

estudos surdos. Neste artigo pretendo pincelar uma breve parte da pesquisa resultante entre o 

meu contato com os surdos localizados na cidade de Porto Velho (RO). Este grupo possui 

características semelhantes a outros grupos de surdos no Brasil por partilharem da mesma 

experiência visual-espacial, porém, algumas peculiaridades serão abordadas. 

Strobel define como povo surdo ―(...) um grupo de sujeitos surdos que tem costumes, 

história, tradições em comuns e pertencentes às mesmas peculiaridades, ou seja, constrói sua 

concepção de mundo através da visão‖ (2009, p. 6). Essa noção também é utilizada pelos 

surdos, tornando-se amplamente difundida entre estes sujeitos, será utilizada aqui com esta 

mesma definição de Strobel. Já a expressão comunidade surda é uma categoria utilizada por 

surdos nativos para denominar não apenas as pessoas surdas que estão partilhando da 
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experiência visual-espacial, mas também parentes e intérpretes que estejam envolvidos em 

interesses comuns e estão localizados em regiões próximas, atuando em igrejas, associações 

ou eventos voltados para os surdos. 

Não podemos falar de surdos sem mostrar a contraposição inerente ao sujeito 

estudado. O sujeito surdo se define a partir da oposição ao sujeito ouvinte. O ouvinte é a 

pessoa que partilha da experiência oral-auditiva e não da mesma experiência que o sujeito 

surdo, deste termo, surgiu o conceito de ouvintismo, como definiu Skilar, ―trata-se de um 

conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado a olhar-se e a 

narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é nesse olhar-se, e nesse narrar-se que 

acontecem as percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte; percepções que legitimam as 

práticas terapêuticas habituais‖ (SKLIAR, 1998, p. 15). 

Antes de prosseguir, devo esclarecer que o termo natural utilizado aqui muitas vezes 

para falar, por exemplo, de uma língua natural mereceria ser objeto de uma reflexão 

antropológica, no entanto, infelizmente este debate não será suscitado. A noção de natureza a 

qual nos referimos é aquela utilizada por Silva (2008), para determinar uma forma de 

aprendizado linguístico (de acordo com seus estudos empíricos) mais adaptável ao corpo 

biológico humano do surdo, e não em oposição à noção de cultura ou, como argumenta Ingold 

(1995), por exemplo, quando explora a relação entre as noções de humanidade e animalidade. 

 

A visão patológica da Surdez 

Desde que o surdo começou a ser apresentado à sociedade, de acordo com Skiliar 

(1998, p. 10), o sujeito surdo era marcado pela falta de algo (audição) que precisava ser 

corrigido. O desenvolvimento da medicina e da tecnologia foram aliados, fazendo muitas 

tentativas de proporcionar a estes sujeitos o retorno da audição. A área médica classifica o 

surdo como ―pessoa com deficiência auditiva‖, um termo muito difundido por anos que foi 

utilizado inicialmente no nascimento da primeira escola para surdos no Brasil, e somente após 

a lei nº 10.436/02 que reconhece a Libras como segunda língua oficial do país, é que a 

mudança no relacionamento dos surdos com o termo muda significativamente, pode parecer 

uma forma respeitosa de nomeá-los, mas para muitos surdos é um termo pejorativo. 

O termo deficiente auditivo implica uma visão a qual não é só clínica/patológica, mas 

identifica os surdos como sujeitos deficientes.  ―A surdez, antes de qualquer outra forma de 
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diferenciação que possa ser estabelecida, chama a presença do som para o contraponto‖ 

(LOPES, 2007, p. 23). A audição para sujeitos ouvintes é a forma principal de informação, 

mas para o sujeito surdo é a visão. 

O surdo luta pela sua independência, buscando a defesa da língua de sinais como sua 

língua natural e exigindo o respeito perante a sociedade em que vive. Estes sujeitos não 

conseguiram formar sua identidade coletiva mais rápido, por questões de isolamento em 

relação a outros surdos. O que acontece, na maior parte dos casos, é o fato do surdo nascer em 

uma família ouvinte e, por isso, não ter contato com outros surdos até a segunda infância ou 

adolescência. A formação de uma identidade surda, expressa por eles como apropriação 

cultural, se realiza a partir do contato com surdos politicamente engajados em associações, 

escolas bilíngues, eventos acadêmicos entre outros. 

Karin Strobel (2008, p. 26), em seu livro As imagens do outro sobre a cultura surda, 

acredita que é essencial entendermos que a cultura surda é como algo que penetra na pele do 

povo surdo que participa das comunidades surdas, que compartilha algo que tem em comum, 

seu conjunto de normas, valores e comportamentos. Os surdos que não estão compartilhando 

estes valores não têm o conceito de cultura surda formado. Eles podem se enxergar como 

pessoas estigmatizadas. O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo 

profundamente depreciativo, mas o que é preciso, na realidade, é uma linguagem de relações e 

não de atributos (GOFFMAN, 1980, p. 13).  

O estigmatizado pode oscilar na projeção que faz da sua identidade entre ―normal‖ e 

―anormal‖ pelas suas diferenças sejam elas físicas ou psicológicas. Fazendo uma relação entre 

a definição deste autor e a presente pesquisa, podemos perceber que o surdo que ainda não 

entrou em contato com a comunidade surda costuma se considerar um estigmatizado, 

justamente pela falta de contato com seus pares, e se considerar um ―anormal‖ em relação ao 

resto da sociedade. 

Muitas pessoas podem ser/sentir-se estigmatizadas, de acordo com Goffman (op. cit.), 

A partir da compreensão de que as pessoas são diferentes em inúmeros aspectos, e as 

projeções que são feitas de si depende da relação de cada sujeito com a sociedade em que ele 

vive, ou seja, de acordo com as relações que foram estabelecidas entre os diferentes sujeitos 

que compõem a sociedade é que há uma mudança na representação do sujeito. Alguns surdos 

que não têm contato com a comunidade surda (e nem possuem identidade surda formada) 
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reproduzem o que o ouvinte acredita que seja uma falta de investimento na capacidade da 

pessoa surda.  

Estes surdos passam a acreditar que não podem compreender o que se passa no mundo 

- o que é fácil entender quando se está isolado e ninguém fala a língua deles - e o idioma é o 

maior canal de comunicação do ser humano, por isto, um surdo cercado por ouvintes é uma 

pessoa que não tem informações completas. A leitura labial é difícil e nem sempre o surdo 

acompanha a velocidade da fala (também não é utilizada pela maioria dos surdos) e isto pode 

acontecer mesmo após anos de tratamentos com um fonoaudiólogo. 

O orgulho surdo
1
 é um ponto muito enfatizado pela comunidade surda e uma noção 

estudada pela pesquisadora surda Strobel (2008). Essa noção indica um desafio com o qual os 

surdos se confrontam. Na história dos surdos, os autores mais comentados da história são os 

ouvintes e não os próprios surdos. São os ouvintes que têm a voz para falar da comunidade 

surda sobre a qual eles dizem saber como é viver/ser como um surdo.  

Desta forma, os surdos colocam as seguintes questões sobre os trabalhos escritos por autores 

ouvintes sobre eles: ―muitos autores escrevem bonitos livros sobre surdos, mas eles realmente 

nos conhecem? O que sabem sobre a cultura surda? Eles sentiram na própria pele como é ser 

surdos?‖ (op. cit, p. 13). Experenciar um contato com os surdos é muito diferente de ser um 

surdo, não importa quanta empatia o ouvinte tenha, ele jamais será surdo e sua posição na 

comunidade surda se define por esta contraposição. 

Será estabelecida uma dicotomia: surdo versus ouvinte. O surdo é um sujeito visual, a 

comunicação natural se dá através dos olhos. Já a comunicação do ouvinte é pelos lábios e 

ouvidos, e como a sociedade, em sua maior parte é ouvinte, neste caso também, tal sociedade 

pode ser considerada colonizadora, haja vista que, a maior parte das informações transmitidas 

independentemente do idioma, é direcionada às pessoas que escutam.   

Assim, foi através de lutas políticas que as particularidades linguísticas, como a dos 

surdos, que se deu a conquista da acessibilidade, primeiramente através da Lei nº 10.098/00 e 

também das reivindicações políticas e pesquisas ao redor da língua de sinais, principalmente 

pelo reconhecimento legal da língua de sinais enquanto língua legítima dos surdos de acordo 

                                                           
1 

Categoria utilizada por Sacks (1998, p. 160) na passagem da descrição da primeira greve da universidade 

Gallaudet em que os surdos tomaram o controle da greve e demonstraram a satisfação de serem surdos e lutarem 

por seus direitos fazendo a exigência de um reitor surdo para universidade para surdos em que a universidade se 

propunha, o termo utilizado pelo autor é em inglês Deaf Pride. 
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com a Lei nº 10.436/02, da criação da Libras enquanto língua oficial, marco histórico 

enquanto língua e não mais como linguagem. 

 

Não é só a língua que deve ser introduzida, mas também o pensamento. Caso 

contrário, a criança permanecerá inapelavelmente presa a um mundo concreto e 

perceptivo porque os pais (ouvintes) talvez não saibam como se dirigir à criança e, 

se chegarem a se comunicar, podem usar formas rudimentares de diálogo e 

linguagem que não favorecem o progresso da mente da criança e, de fato, impedem 

seu avanço (SACKS, 1998, p. 79). 

 

Por isto, o surdo enxerga o ouvinte em oposição a ele. Isso não significa que todo o 

ouvinte seja uma pessoa ruim e egoísta, mas muitos deles não fazem ideia do que o surdo 

passa por viver em uma sociedade ouvinte, e com a máxima de que toda sociedade é 

etnocêntrica, não seria diferente em nossa sociedade (ouvinte). Ou seja, essa oposição: surdos 

x ouvintes nem sempre implica em uma oposição moral, mas chama a atenção para o 

desconhecimento da realidade vivida pela população surda por parte da população ouvinte. 

Por falta de informação, muitos ouvintes ainda chamam surdos, de surdo-mudo, por 

exemplo, este termo é ofensivo para o surdo, pois o surdo não é necessariamente mudo, e o 

canal auditivo não tem conexão com o canal fonador. Mas, como o esclarecimento ainda não 

foi devidamente difundido, o ouvinte, por desconhecer muitos aspectos da surdez, acaba se 

tornando um colonizador
2
. O livro Ser e estar sendo surdo, tese da acadêmica surda doutora 

brasileira, Perlin (2003, p. 27), explicita o que é cultura surda: 

 

Abraço a ideia de cultura surda como os sistemas partilhados de significações 

constituídos por sujeitos que utilizam a experenciação visual. Cada movimentação, 

cada nova significação, como as ondas sobre o lago, movimenta a cultura surda. Na 

verdade, os novos ventos agitam em ondas, eles identificam qualquer oposição entre 

o "nós surdos" e o "vocês ouvintes". A marcação da diferença identifica e ventila 

novamente a alteridade e providencia a identidade e a diferença. 

 

O surdo, através do orgulho surdo, foi escrevendo a própria trajetória histórica, 

havendo na atualidade alguns que se tornaram exemplos a serem seguidos, mostrando que o 

surdo é capaz e pode ser uma pessoa politizada/intelectual dentro da sociedade ouvinte, ou 

seja, um sujeito ativo social e politicamente. Grande exemplo disso é o número de surdos 

entrando em graduações, mestrados e doutorados no país, assim como, a obrigatoriedade da 

                                                           
2 

Tal termo é utilizado conceitualmente para se referir aos ouvintes enquanto dominadores da cultura em que 

submetem os surdos, cf. Quadros; Perlin (2007, p. 30). 
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disciplina de Libras no ensino superior pelo decreto 5626/2005 propiciou o aumento do 

número de professores surdos nas Universidades Federais. 

Aqui estarei norteando a pesquisa de acordo com o livro de Gesser (2009) ―Libras, 

que língua é essa?”. A língua de sinais não é universal, é uma língua natural que surgiu a 

partir da necessidade de se compreender os demais surdos, diferente da língua esperanto
3
 

(língua oral) e da língua gestuno
4
 (língua de sinais) que foram criadas a partir de um modelo 

para universalizar os sinais ou códigos códigos (op.cit., p. 21). Cada país possui sua própria 

língua de sinais. A primeira Língua de Sinais oficial surgiu na França, a partir dela é que as 

demais se basearam e difundiram outras línguas de sinais.  

De acordo com a autora, a língua de sinais é uma mistura do alfabeto, gramática, sinais 

e expressão manual. Também possui sua própria gramática que se divide em três partes: 

configuração de mão, ponto de articulação e movimento (direção e expressão, o que é 

chamado de parâmetro da Libras). A Libras não é uma sinalização da linguagem oral. No caso 

do Brasil, a Língua Portuguesa serve como apoio para a língua de sinais, já que os demais 

ouvintes utilizam a Língua Portuguesa para se comunicar. A Libras (Língua Brasileira de 

Sinais) surgiu da união da língua de sinais francesa (LSF) e americana (ASL), utilizando o 

português como tradução. Ela também possui seus regionalismos, os quais são utilizados 

dependendo do gênero, sexo, geração, localização ou região. 

O regionalismo por experiência empírica, pode ser comparado com o regionalismo da 

língua portuguesa, por exemplo, ao passo em que as palavras utilizadas em determinadas 

regiões podem ter sinônimos para o mesmo significado no resto do país, na Libras o sinal é 

modificado, porém o significado é o mesmo. No Brasil existem duas línguas de sinais 

específicas: a língua de sinais dos centros urbanos (Libras) e a língua de sinais Kaapor
5
. A 

                                                           
3 Língua internacional convencional, criada por volta de 1887 pelo polonês Zamenhof, com vocabulário 

simplificado (formado a partir das raízes comuns às línguas românicas) e gramática reduzida. Fonte: 

https://dicionariodoaurelio.com/esperanto, acesso em 06 de junho de 2017. 
4 

Assim como o Esperanto, o Gestuno é uma língua gestual universal. A palavra Gestuno vem do italiano. 

Pronuncia-se guestuno, como na palavra Guevara. Não é considerada uma linguagem já que não possui uma 

gramática.  Utiliza-se os sinais com a gramática de qualquer uma das línguas de sinais existentes. É utilizada em 

reuniões internacionais de surdos. Há um livro sobre o Gestuno publicado em Inglês, em janeiro de 1975 pela 

"The World Federation of the Deaf ", cujo identificador é ISBN 0950418706 com 1500 sinais e 254 páginas. 

Fonte: http://www.dicionariolibras.com.br/website/glossario.asp, acesso em 06 de junho de 2017. 
5
 ―A língua de sinais brasileira kaapor (LSKB), criada na tribo dos urubus-kaapor, é utilizada por todos os 

componentes daquela comunidade. Os ouvintes utilizam tanto a língua falada quanto a sinalizada; portanto, 

vivem uma contradição bilíngue. Os surdos, quando não possuem resíduo auditivo, usam apenas a língua de 
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língua de sinais indígena não se parece com a língua de sinais de centros urbanos, porque não 

teve contato com os mesmos padrões de oralização, foi uma língua que se desenvolveu sem 

qualquer influência de educadores, por isso ela não se assemelha a Libras, e nem têm as 

mesmas referências de aprendizado. 

Gesser (ob. cit.) explica o oralismo enquanto corrente de estudo da linguística, acredita 

que o surdo é capaz de falar, mesmo sem poder escutar. Tal prática consiste em horas de 

treino diário com o fonoaudiólogo para soltar a voz que muitos surdos possuem. Esta técnica 

pode não funcionar com todos os surdos, mas com muitos surdos é possível e eles conseguem 

oralizar muito próximo da fala ouvinte. Esta técnica também ensina ao surdo a ler lábios, pois 

neste processo ele precisa entender como funciona uma frase lendo o lábio do fonoaudiólogo 

para poder reproduzi-la. Muitos surdos conseguem passar despercebidos por ouvintes quando 

são muito oralizados, pois articulam tão bem as palavras e leem lábios tão rápido, que 

ouvintes não conseguem perceber a surdez daqueles nos primeiros contatos. 

Existem perspectivas diferentes a respeito da oralização e foram apresentadas no 

trabalho da autora, sendo observado que os surdos mais extremistas defendem o uso somente 

da língua de sinais, por isso, alguns surdos oralizados sofrem preconceito dentro da própria 

comunidade surda. Muitos surdos buscam a oralização por ser um modo de interação mais 

fácil com o ouvinte. Assim, eles não precisam ensinar a língua de sinais e podem conversar 

com um ouvinte, obtendo acesso às informações que lhes são privados em sua língua natural. 

Para Silva (2008) existe um método de ensino em que a pessoa fala a língua de sinais 

simultaneamente à fala da língua do país, ou seja, aqui um surdo oralizado pode falar Libras 

com as mãos e português com a boca ao mesmo tempo. Esta técnica é chamada bimodalismo, 

e pode ser utilizada por um surdo oralizado ou por qualquer pessoa que seja fluente em ambas 

as línguas (um intérprete por exemplo).  

Silva (op.cit.) observou em seu trabalho sobre surdez e linguagem na infância, que 

resultou em um livro baseado em sua tese intitulado ―Ouvindo o silêncio”, na qual se 

percebeu que os surdos não estavam aprendendo com o bimodalismo, pois nem a língua de 

sinais e nem a leitura labial tinham conexão uma com a outra, por essa razão o bilinguismo 

passou a ter mais sucesso em sua compreensão. O bimodalismo significa falar duas línguas 

                                                                                                                                                                                     
sinais e são monolíngues. De acordo com Brito a língua de sinais dos kaapor não se relaciona com a Libras ‖ 

(LOPES, 2007, p. 57). 
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diferentes ao mesmo tempo, no caso: Libras mais português (falar com as mãos e falar com a 

boca simultaneamente), já o bilinguismo é falar em Libras (falar somente com as mãos) e 

escrever em Português, pois são línguas com modalidades gramaticais diferentes.  

A comunicação total é outro método de ensino que propõe o uso de gestos naturais da 

língua de sinais, do alfabeto digital, da expressão facial, da fala e dos aparelhos de 

amplificação sonora para transmitir linguagem, vocabulário, conceitos e ideias 

(GUARINELLO, 2007, p. 31). Tal técnica foi difundida logo após a oralização ter saído da 

obrigatoriedade em 1970, porém não é tão eficaz, deixando a desejar no aprendizado do surdo 

com a própria língua natural, tendo seu enfoque na comunicação do surdo com o ouvinte. 

Nesse caso, o surdo tem que aprender tanta coisa para se comunicar que acaba não 

conseguindo tempo para se aprofundar em conceitos da própria língua. 

Para Silva (op. cit., p. 36) o método de educação mais eficaz atualmente é o bilinguismo, que 

consiste no aprendizado de duas línguas, a L1 (língua primária) e L2 (língua secundária). A 

L1 é a língua natural, ou seja, a Língua de Sinais, e a L2 é a língua utilizada no país em que o 

surdo vive, no caso do Brasil, o português. Utilizando a L1 como base de comunicação e a L2 

como escrita, o surdo aprende a Libras e escreve em português. Este método, por valorizar a 

língua natural do surdo, se tornou muito eficaz no aprendizado, pois, além de conseguirem se 

comunicar com seus pares, eles também podem se comunicar com ouvintes, potencializando 

um aprofundamento conceitual e intelectual tanto quanto qualquer ouvinte. 

 

Interpretação e Tradução 

O profissional tradutor intérprete é o principal mediador da comunicação do surdo 

com o ouvinte. ―Em abril de 2002, a Lei 10.436 reconhece a Libras como língua oficial do 

nosso país, fazendo com que se torne obrigatório a partição de intérpretes para acessibilidade 

dos surdos‖ (MEC; SEESP, 2007, p. 14). Interpretar é traduzir de uma língua para outra, no 

caso de línguas com modalidades diferentes, é emprestar a voz para o surdo. O intérprete não 

é a voz do surdo, porque afirmar isso significa dizer que o surdo não tem língua. O intérprete 

―é um mediador para pessoas que não dominam a mesma língua abstendo-se, na medida do 

possível, de interferir no processo comunicativo‖ (op. cit., p. 30). 

Muitas pessoas que não estão familiarizadas a respeito da cultura surda podem ter a 

impressão de que o intérprete está falando por si, no entanto, o intérprete é apenas alguém que 
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está traduzindo as falas de uma língua para outra utilizando as expressões vocais que se 

aproximam das gestuais do surdo.  No caso da interpretação, ele está traduzindo de forma oral 

a linguagem visual-espacial do surdo, aparentando, portanto, que ele fala pelo surdo.  

No Brasil, traduz-se do português oral para a Libras (linguagem visual-espacial) ao 

surdo, e no processo de tradução de voz, traduzimos da Libras para o português oral, havendo 

um código de ética do intérprete/tradutor que enfatiza o ―não falar pelo surdo‖. Existem 

muitos surdos que sabem ler lábios, por isso, alguns podem saber se o intérprete está 

realmente traduzindo o que ele está falando, ou não. A tradução é um processo de perda 

linguística, porém o intérprete necessita se esforçar para preservar ao máximo a 

contextualização ao que lhe é transmitido. 

Se o surdo percebe que o intérprete não está sendo fiel na tradução, passa a desconfiar 

do intérprete. Um bom intérprete não aprende apenas com livros e cursos, mas na convivência 

com a comunidade surda, pois existem regionalismos e expressões que não são ensinadas em 

livros, e só em contato direto pode-se adquirir fluência na língua e tornar-se um bom 

tradutor/intérprete. 

O intérprete deve obedecer a uma determinada ética, assim como o psicólogo tem um 

acordo com o paciente de confidencialidade, com o intérprete não seria muito diferente, pois 

ele está constantemente lidando com os segredos mais íntimo dos surdos, desde consultas 

médicas até mesmo brigas familiares a serem mediadas, e é de bom senso que tais 

informações não sejam compartilhadas com outras pessoas. O intérprete enquanto mediador 

dessas relações, não pode expressar sua própria opinião em muitos momentos, pois enquanto 

está na função de intérprete ele não é mais ―Maria‖ ou ―Matheus‖, um sujeito particular, ele é 

naquele momento um vetor de comunicação do surdo. 

O intérprete deve preferencialmente utilizar roupas neutras sem estampas, sem 

decotes, brincos grandes, ou seja, estar visualmente neutro para que a informação seja 

transmitida sem falhas. Por isso, comumente, a maioria dos intérpretes utiliza blusa preta de 

manga curta e calça jeans, cabelos amarrados (quando grandes) e sem adereços corporais. 

Nem todo intérprete é fluente na língua, e precisa estar consciente de seu papel e de suas 

limitações, não podendo deixar que sua interpretação peculiar prevaleça na tradução, 

buscando ser o mais fiel possível ao contexto do enunciado, pois há necessidade de questionar 
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o significado de algum sinal ou a configuração de mão da palavra que se quer utilizar, 

contando com a ajuda do o surdo emissor, para tanto.  

O intérprete que não possui uma conduta ética na tradução/interpretação, muitas vezes, 

não consegue se consolidar na comunidade surda por não ter a confiança daqueles, por 

exemplo, se um estrangeiro falar para um brasileiro que é mais fluente em português que este, 

seria ofensivo, com o surdo há uma relação semelhante, o intérprete pode ser muito fluente 

em Libras, mas ainda se encontra na posição de vetor comunicacional em estado de constante 

aprendizagem. 

O intérprete encontra-se em constante aprendizado linguístico e sua percepção deve 

estar aberta à mudança de sinais e aceitação de novos termos. Muitas pessoas que não têm 

familiaridade com os estudos a respeito da surdez acreditam que um professor bilíngue 

também pode ser um intérprete, sendo este um equívoco recorrente, posto que o professor 

bilíngue é preparado para dar aula em duas línguas, mas não preparado para traduzir ou 

interpretar simultaneamente uma fala, e isto, é somente uma das características que o 

diferenciam do intérprete.  

O professor bilíngue é habilitado para dar aula de uma língua, o que não o impede de 

ser um intérprete, no entanto, tal fato não o obriga a ser um intérprete, da mesma forma que o 

intérprete não é obrigado a dar aula de língua de sinais, a menos que faça um curso de 

preparação pedagógica para dar esse tipo de aula, dessa forma, pode-se notar que cada 

profissional citado anteriormente é capacitado para situações diferenciadas. 

O tradutor intérprete pode também preparar uma aula, mas tal preparação é diferente, 

devendo aquele familiarizar-se com o conteúdo que o professor ouvinte já preparou e buscar 

os sinais que são melhores para tradução em uma sala de aula inclusiva
6
. A aula da educação 

inclusiva é feita por um professor ouvinte, e raras vezes é pensada especificamente para 

alunos surdos, tendo um tempo diferenciado, sem pausas ou recursos visuais de apoio e caso o 

aluno se distraia, pode perder uma quantidade significante de informação do conteúdo dado. 

O tradutor intérprete também não pode traduzir mais de 20 minutos consecutivos, pois 

o processo de tradução/interpretação simultânea exige muito da capacidade do profissional em 

                                                           
6
 Segundo Almeida (2008, apud SASSAKI, 1997, p. 3) ―o processo pelo qual a sociedade se adapta para poder 

incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se 

preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual 

as pessoas, ainda excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e 

efetivar a equiparação de oportunidade para todos‖. 
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ritmo constante, se este não realizar algumas pausas, pode perder parte do conteúdo devido ao 

cansaço da mente durante o processo, podendo impossibilitar uma tradução com a mesma 

eficácia inicial. O excesso de trabalho com a tradução/interpretação pode prejudicar suas 

ações motoras a longo prazo, causando lesões musculares, dores de cabeça dentre outros 

problemas físicos. 

A formação deste tipo de profissional no Brasil ainda é muito recente. No território 

nacional, existem alguns cursos de graduação e especialização em Letras Libras oferecidas em 

nível superior, havendo também a possibilidade de capacitação em nível técnico através de 

cursos como: Prolibras (Exame Nacional para Certificação de Proficiência no uso e no ensino 

de Libras e para certificação de proficiência na tradução e interpretação de 

Libras/Português/Libras criado em 2005 pelo decreto 5626/2005, com a finalidade de 

capacitar profissionais para compor o corpo docente de Libras) ou Curso de Especialização 

em Tradução e Interpretação ofertados por universidades públicas e faculdades particulares, 

bem como, cursos livres aprovados pelo MEC, que podem ser feitos à distância. 

Atualmente os órgãos públicos são obrigados a ter tais profissionais7, havendo uma 

grande oferta de trabalho para este tipo de profissional, mas a falta de investimento na 

capacitação para a função é tão grande quanto à demanda desses. Segundo Strobel (2008, p. 

132) a universidade que está mais à frente na formação de profissionais deste porte, tanto para 

ouvintes quanto surdos no Brasil é a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) que tem 

professores doutores surdos atuando como docentes e pesquisadores na universidade, os quais 

incentivam os estudos surdos8, e, dentre esses, destaca-se a Profª. Gladis Perlin, primeira 

doutora surda do país, uma das responsáveis pela criação do primeiro curso de graduação em 

Letras/Libras que surgiu em 2006 na UFSC. 

 

Considerações Finais 

Esta pesquisa foi o resultado de dois anos em campo com surdos e intérpretes que me 

trouxeram mais perguntas do que respostas. Não logrou-se responder a todas as perguntas, 

mas a hipótese de que a identidade/cultura surda é formulada a partir do primeiro 

                                                           
 
7 
―Tal campo, formado por especialistas de distintas áreas do saber (sobretudo por especialistas da educação e da 

linguística), está produzindo pesquisas que têm como foco a história dos surdos e a surdez contada a partir de 

uma nova perspectiva Surda‖ (LOPES, 2007, p. 10). 
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envolvimento do surdo com a Libras é uma interpretação possível, e é através da comunidade 

surda que esta identidade se consolida, não havendo diferença conceitual entre os termos 

identidade e cultura para os surdos, mas estas possíveis afirmações só ocorreram após a 

etnografia e um estudo antropológico desses sujeitos, sem os quais não há certeza de que se 

chegaria às mesmas conclusões, acreditando-se no entanto, que estas estejam mais próximas 

de uma realidade datada, ao menos aqui na cidade de Porto Velho. 

Para muitos ouvintes, questões a respeito do futuro são uma constante, bem como, 

para os surdos. Assim, pode-se questionar qual seria o lugar dessa particularidade linguística 

além da ocupação de um lugar de estrangeiro na cultura ouvinte majoritária. Tais indivíduos 

podem ocupar diversos cargos em empresas, no entanto, existe a necessidade de utilizar um 

intérprete para poder comunicar-se com um ouvinte, caso não sejam oralizados. Em relação 

ao mercado de trabalho por exemplo, para que o mesmo absorva mão de obra surda, a despesa 

com dois funcionários (intérprete e surdo) é mais cara em comparação a despesa com apenas 

um funcionário ouvinte. 

No entanto, na atualidade as empresas são obrigadas pela Lei nº 8.213/91 a 

contratarem uma porcentagem de pessoas portadoras de deficiência, ou seja, os surdos estão 

inclusos neste tipo de contratação. Porém, a legislação ainda se refere aos surdos como 

portadores de deficiência, um estigma que permanece socialmente, ao mesmo tempo em que 

eles possuem direitos, tais direitos não são supridos de forma efetiva, fazendo-se necessária 

uma mudança de mentalidade, mudança essa em devir, na perspectiva das políticas públicas. 

Para os surdos adultos, faz-se necessário um questionamento quanto ao de fato de seu 

encaixe no mercado de trabalho não seja reservado ao que sobra: trabalho mecânico ou braçal 

exigindo um mínimo de comunicação. Como a educação tem um reflexo no indivíduo desde a 

infância até a vida adulta, infelizmente poucos são os surdos que conhecem bem o português a 

ponto de trabalharem à distância pela internet ou empreenderem cursos dessa forma, mesmo 

que a habilidade para cálculos seja grande - boa parte dos surdos com os quais tive contato 

fazem/fizeram curso de informática - poucos seguem na área, e quando seguem a 

comunicação ainda é uma barreira (como o caso de um surdo que é formado em arquitetura 

mais não exerce a profissão). 

Por fim, muitos surdos viram professores e acabam ensinando ouvintes e surdos a 

aprender a Libras, sendo o mercado de trabalho para estes poucos professores um tanto 
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reduzido, pois, mesmo com a obrigatoriedade de Letras Libras no ensino superior, muitos dos 

professores ouvintistas da UNIR, por exemplo, não colaboram no processo de admissão 

acadêmica, e os surdos precisam ser insistentes ao ponto de entrar na justiça para fazer valer 

seus direitos garantidos. A escrita do surdo é diferente da escrita do ouvinte em português, 

mesmo alguns ouvintes que trabalham na área de surdez não compreendem tal fato 

completamente, acabando por exigir o mesmo esforço discursivo em uma segunda língua 

(português) nas provas de concurso público, por exemplo. 

Diferente de um texto no qual o surdo poderia escrever com a ajuda de um intérprete, e 

esse, adaptar melhor o texto para o português. Já no concurso de ensino médio do ENEM, um 

intérprete geralmente é contratado para fazer a tradução simultânea da prova que só pode ser 

aberta na hora, ou seja, além do intérprete ter que traduzir cem questões de várias disciplinas 

em quatro horas (sem ter acesso ao material anteriormente) o surdo tem que entender tudo e 

marcar o que conseguir. Na prática, isso não funciona e o intérprete não consegue fazer essa 

tradução de modo completo, e muitos surdos acabam tendo ―sorte‖ em passar no ENEM. 

Assim, dado aos vários casos citados, podemos ver que, apesar das diversas leis, teoria 

e prática não andam juntas. Sabe-se que, historicamente ouve um tempo em que os surdos 

eram obrigados a repetir palavras (oralização) e na atualidade eles podem aprender o 

significado das mesmas (bilinguismo), porém, é necessário deixar claro que, mesmo com 

avanços na educação, uma das mudanças mais eficazes quanto à educação de surdos de 

acordo com os próprios surdos, seria o bilinguismo. Acredita-se que uma mudança efetiva 

possa se dar a partir de uma mudança nas políticas públicas demandada pelas novas gerações. 

Dessa forma, cabe à presente geração, bem como, às futuras gerações de surdos, serem 

sujeitos de sua própria história, fazendo valer sua ―voz‖, que necessariamente além de ser 

vista, precisa ser ouvida, na busca pela independência e representatividade identitária dentro e 

fora da academia, em uma luta sem trégua pelo ensino da prioridade da primeira língua, a 

Libras, e na resistência cultural à hegemonia ouvintista. 
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GT 2: Políticas Educacionais 

 
RESUMO 

Este artigo tem como objetivo apontar os resultados da investigação sobre o Projeto de Ensino Médio com 

Mediação Tecnológica – EMMTEC como modelo de reestruturação do ensino médio em Rondônia. Partimos do 

princípio de que as políticas educacionais brasileiras estão historicamente submetidas às formas de organização 

socioeconômicas construídas e que estas são determinantes na forma de organização da educação brasileira. O 

aporte teórico está fundamentado em Marx (2008), Antunes (2000), Mèszaros (2005), Pinto (2007), Harvey 

(2002), Kunzer (1985; 2001), Frigotto (2000), Cunha (2000), Martins 2006. Os dados da pesquisa de campo 

foram obtidos mediante aplicação de questionários, aplicados a 5 docentes, 20 discentes nas escolas A e B e 5 

representantes de movimentos sociais e sindicais do Estado de Rondônia. A pesquisa adota, como referencial de 

análise, os fundamentos do materialismo histórico-dialético. Os resultados obtidos demonstram que o EMMTEC 

como política de governo está dentro da lógica da reestruturação produtiva de maximização dos custos por meio 

da diminuição do número de escolas/salas/turmas e professores. Constatamos ainda, que o EMMTEC está em 

consonância com as políticas dos organismos internacionais quando trabalha na perspectiva de desmantelamento 

do ensino público do Estado, negando a oportunidade de uma educação de qualidade. 
 

Palavras-chave: Políticas Educacionais. Mediação Tecnológica. Organismos Internacionais. 

 

ABSTRACT 

This article aims to point out the results of research on the High School Project with Technological Mediation - 

EMMTEC as a model for the restructuring of secondary education in Rondônia. We assume that Brazilian 

educational policies are historically submitted to the forms of socioeconomic organization built and that these are 

determinants in the form of organization of Brazilian education. The theoretical contribution is based on Marx 

(2008), Antunes (2000), Mèszaros (2005), Pinto (2007), Harvey (2002), Kunzer (1985, 2001), Frigotto (2000), 

Cunha . Field survey data were obtained through the application of questionnaires, applied to 5 teachers, 20 

students in schools A and B and 5 representatives of social and union movements in the State of Rondônia. The 

research adopts, as a reference for analysis, the foundations of historical-dialectical materialism. The results 

show that the EMMTEC as a government policy is within the logic of productive restructuring to maximize costs 

by reducing the number of schools / classrooms / teachers. We also note that EMMTEC is in line with the 

policies of international organizations when it works to dismantle state public education, denying the opportunity 

for quality education. 

Keywords: Educational Policies. Technological Mediation.International Organizations. 

 

Introdução e identificação do objeto pesquisado 

Este artigo situa-se no campo das investigações em Política e Gestão Educacional, 

realizado no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, do Núcleo de Ciências 

Humanas da Fundação Universidade Federal de Rondônia.  

mailto:marcilei.germano@ifro.edu.br
mailto:alazuin@gmail.com


 

432 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Partimos da necessidade de compreender o Projeto de Ensino Médio como Mediação 

Tecnológica – EMMTEC no Estado de Rondônia. Este projeto surge em 2013 e começa a ser 

implantado em 2016 nas escolas estaduais que atendem o ensino médio no Estado de 

Rondônia. O Governo justifica a necessidade do projeto devido a dificuldade de profissionais 

para trabalhar na educação e pelo difícil acesso das comunidades na qual o projeto será 

implantado. É um projeto do Governo do Estado coordenado pela Secretaria de Educação do 

Estado que busca implantar nas escolas sedes um modelo educacional no qual as aulas são 

transmitidas via satélite para os alunos que receberão em suas localidades estas aulas por um 

receptor de imagens (TV).  

Os profissionais da educação, os alunos e as comunidades por meio dos movimentos 

sociais e sindicais se mobilizaram contra este projeto do Governo do Estado em diversas 

regiões procurando um diálogo com o governo na tentativa de barrar a implantação, 

entendendo que este é prejudicial à educação do Estado.  

Nesta perspectiva de busca de entendimento das políticas educacionais que nossa 

pesquisa de sustenta, procurando responder ao seguinte problema de pesquisa: Como o 

Governo do Estado de Rondônia, por meio do EMMTEC pretende oferecer educação de 

qualidade ao ensino médio, tendo em vista os problemas decorrentes da falta de infraestrutura 

das escolas públicas do Estado, da capacitação docente deficitária, e dificuldades de diálogo 

com a sociedade? 

O estudo teve como objetivo geral: Analisar o projeto de educação com mediação 

tecnológica, como modelo de reestruturação do ensino médio em Rondônia. Dentre os 

objetivos específicos tratou-se de: caracterizar as principais transformações no mundo do 

trabalho; analisar as políticas educacionais e as determinações dos organismos internacionais 

no Brasil; e identificar e analisar o EMMTEC como política de reestruturação do ensino 

Médio em Rondônia e suas principais consequências. 

Concluímos que o EMMTEC é mais um projeto de mais uma política educacional 

dentro do contexto de um país dependente das orientações emanadas dos organismos 

internacionais que tem na educação um dos mecanismos de manter a dominação dos países 

subdesenvolvidos. 

Afirma-se então, que enquanto uma política pública o referido projeto tenderá a não 

oferecer condições de melhoria e/ou de qualidade educacional, mas tão somente, uma 
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expansão do ensino médio com vistas à precarização do ensino e sérias consequências a 

educação pública do Estado. 

Apontamos que o desafio para os sujeitos da pesquisa, assim como para os gestores 

que estão a serviço do Governo (leia-se capital internacional), são perceber as determinações 

históricas do capitalismo em seu movimento geral, e também a singularidade e particularidade 

dos modos de vida, que não são automáticas, mas sim perpassados por mediações 

contraditórias (Mészáros, 2005). 

O rompimento com a concepção de educação proposto pelo modo de produção 

capitalista se dará no terreno da práxis revolucionária. Então, de nada vale modificar somente 

as instituições formais, sem provocar uma mudança radical no sistema de produção da vida. 

As transformações no mundo do trabalho e os reflexos sob a formação da classe 

trabalhadora 

O processo de organização do trabalho, em face das novas e crescentes necessidades 

do sistema do capital, foi se complexificando de tal modo que na atualidade não há como dele 

se desvencilhar. Nesse diapasão as alterações presenciadas hoje fazem parte de um modelo já 

elegido há tempos pela sociedade, como o caso do sistema taylorista/fordista de organização 

do trabalho desenvolvido juntamente com as economias capitalistas durante as duas guerras 

mundiais. O sistema taylorista/fordista foi fundado na produção e no consumo de massa, na 

década de 1970, devido às constantes crises econômicas as quais demonstravam 

instabilidades. 

O sistema taylorista/fordista tem suas bases assentadas nos seguintes termos: 

 
[...] produção em massa, através da linha de montagem e de produtos mais 

homogêneos; através do controle dos tempos e movimentos pelo cronômetro 

taylorista e da produção em série fordista; pela existência do trabalho parcelar e pela 

fragmentação das funções, pela separação entre elaboração e execução no processo 

de trabalho; pela existência de unidades fabris concentradas e verticalizadas e pela 

constituição/consolidação do operário massa, do trabalhador coletivo fabril, entre 

outras dimensões. Menos do que um modelo de organização societal, que abrangeria 

igualmente esferas ampliadas da sociedade, compreendemos o fordismo como o 

processo de trabalho que, junto com o taylorismo, predominou na grande indústria 

capitalista ao longo deste século (ANTUNES, 2000, p. 25). 

 

O sistema taylorista/fordista de organização do trabalho nos diversos ramos produtivos 

se caracterizava por longas horas de trabalho rotinizado e racionalizado, no qual o trabalhador 

não tinha controle sobre o projeto, o ritmo e sua a organização.  
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A decomposição do trabalho, em linhas de montagem automatizada ao longo do tempo 

do trabalhador na fábrica, operava tarefas fragmentadas numa posição fixa, impunhando um 

ritmo subordinado à linha de montagem trazendo altos ganhos de produtividade para as 

empresas. Com a separação entre gerência, concepção, controle e execução da produção, a 

racionalização do trabalho e a mecanização com equipamentos especializados atingiram 

níveis extremos em seu período predominante. O engenheiro industrial pensava, planejava e 

controlava todas as tarefas, ou seja, a concepção e execução se davam separadamente e 

verticalizadas, garantido a separação entre trabalho manual e trabalho intelectual. 

Com relação aos requisitos de formação para ingresso na empresa taylorista/fordista as 

exigências eram tão somente as necessárias ao desempenho de tarefas específicas. O que 

parecia ser uma especialização do trabalho representou em desqualificação, pois, o 

trabalhador permanecia imobilizado por anos numa mesma função restrita. O trabalho deixou 

de ser ontológico para se tornar em um modo do homem produzir seus meios de vida, garantir 

sua sobrevivência, sua subsistência e assim reproduzir apenas como força de trabalho. O que 

efetivamente não se dispensava na empresa taylorista/fordista era a ―capacidade do 

trabalhador abstrair-se de sua própria vontade durante um longo período de sua vida‖ 

(PINTO, 2007, p.34). 

Como requisitos de perfil profissional nos processos de recrutamento e seleção de 

pessoal para os postos de trabalho da empresa taylorista/fordista, se privilegiava atributos 

psicofísicos e, para algumas funções específicas, a força muscular era valorizada. Do 

trabalhador se exigia um saber instrumental que se traduzia em saber lidar com a máquina, 

portanto exigia-se o saber fazer. Segundo Pinto, (2007, p.27) o que se buscava era ―a 

possibilidade de empregar pessoas cujo conhecimento técnico e experiência não ultrapassem 

as exigências dos postos a serem ocupados‖. Para suprir eventual necessidade de maior 

conhecimento, Kuenzer (1985, p. 161) afirma que a figura do instrutor nos próprios postos de 

trabalho funcionava como ―o principal pedagogo do trabalho capitalista‖, pois cabia a ele 

ensinar aos demais trabalhadores suas funções. 

A indústria brasileira, bem como os demais setores da economia, iniciou no final da 

década de 1980 um processo de transição do sistema taylorista/fordista de organização do 

trabalho e produção, para a flexibilização da produção. Passou-se da rigidez do fordismo para 

a acumulação flexível do capital em consequência da reestruturação econômica e do reajuste 
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social e político ocorrido em nível mundial (HARVEY, 2001). Em todos os setores as novas 

tecnologias e as inovações na organização e gestão da produção, assim como na estrutura e 

funcionamento das empresas foram intensificadas e aceleradas na década de 1990, 

difundindo-se aos diversos ramos da economia (ANTUNES, 2000). 

O novo padrão de produção flexível com as novas tecnologias e os métodos 

inovadores de organização do trabalho começou a ser adotado, embora não de forma 

homogênea, pela indústria brasileira. Algumas alterações foram de cunho organizacional 

como o sistema just-in-time que trazia a ideia do tempo justo, apoiado na premissa central 

segundo a qual a produção é puxada pela demanda. Assim, os estoques são reconstituídos em 

função do que foi vendido. O trabalho da fábrica é decomposto de maneira que o transporte e 

o controle de qualidade devem ter um tempo limitado, e a estocagem precisa ser evitada. O 

kanban, sistema visual de circulação de informações em cartões, organiza concretamente a 

produção de forma flexível a partir da demanda. Intimamente associada a esse processo de 

redução de estoques encontramos a desverticalização da produção, através da qual as 

empresas desenvolvem relações de subcontratação com fornecedores de suprimentos e 

serviços (GOUNET, 1999, p. 26 - 29).  

Essa nova configuração organizacional transformou a maneira concreta como os 

trabalhadores realizavam seus trabalhos, interagiam entre si e com as chefias. Nesse 

momento, a capacidade de leitura e compreensão de textos ganha importância, a comunicação 

é valorizada para efetivar o trabalho em grupo, nos programas participativos e de sugestões. O 

domínio da matemática básica torna-se imprescindível para o uso de certas ferramentas de 

controle de processos de produção. Isso demandou aos trabalhadores novas habilidades, 

conhecimentos práticos e teóricos, assim como uma mudança de atitudes e comportamentos 

face à produção. 

Para as empresas, a necessidade de trabalhadores com um maior nível de escolaridade 

tornou-se uma exigência pelas ferramentas de gestão e as técnicas organizacionais 

introduzidas nos processos de trabalho, que passaram a exigir que o trabalhador tenha noções 

de matemática básica e estatística elementar, além de um bom domínio da língua portuguesa.  

O funcionamento efetivo das novas tecnologias demandou aos trabalhadores novas 

habilidades, conhecimentos práticos e teóricos, assim como também uma mudança de atitudes 

e comportamentos face à produção. Já a maior escolaridade é uma necessidade inerente aos 
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processos produtivos baseados na participação do trabalhador como a organização da 

produção em células, nos quais os trabalhadores precisam ser capazes de formular, clara e 

objetivamente, suas ideias a respeito de melhorias de processos, portanto precisam 

desenvolver sua capacidade comunicativa. Ou seja, passou-se a exigir do trabalhador 

 

[...] a capacidade de agir intelectualmente e pensar produtivamente, de educar-se 

permanentemente, de trabalhar independentemente com autonomia nas tomadas de 

decisão ao enfrentar situações não previstas e contribuir originalmente para resolver 

problemas complexos (Kuenzer, 1998, p. 73). 
 

Mas no contexto do mundo do trabalho, no qual a classe trabalhadora está 

concretamente situada, a precarização do trabalho é uma tendência permanente no modelo de 

acumulação flexível do capital. Nos dias de hoje a precarização da força de trabalho é sem 

precedentes na história da humanidade e segundo Antunes (2009, transcrição de fala) ―a 

tendência é precarizar, informalizar, terceirizar, subcontratar, destruir direitos e ampliar o 

bolsão de desempregados‖.  

São estratégias cujo objetivo é assegurar em nível internacional a lógica da 

acumulação capitalista através da flexibilização ―dos mercados, das relações de trabalho, dos 

mercados de consumo, das barreiras comerciais, do controle da iniciativa privada pelo 

Estado‖ (PINTO, 2007, p. 40). 

As políticas educacionais e as determinações dos organismos internacionais 

A profissionalização é uma questão polêmica no Brasil, seja pela falta de concepções 

teóricas consistentes, seja pela falta de políticas públicas amplas e contínuas. Isso é fato 

porque a história da educação profissional no Brasil já foi comprovadamente pesquisada.   

No Brasil, segundo Cunha (2000, p.3) o início da profissionalização se deu por meio 

da coação do Estado a homens livres quando se fez necessário para os empreendimentos 

manufatureiros de grande porte como a marinha, guarnições militares e navais. Quanto aos 

―órfãos, os abandonados e os desvalidos em geral‖ se utilizam dos mesmos procedimentos, 

para a formação compulsória da força de trabalho. A formação empreendida pelo Estado 

brasileiro e pela iniciativa privada por meio do ensino de ofícios era nos termos de Cunha 

(2000, p. 4): 
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[...] legitimadas por ideologias que proclamavam ser a generalização desse tipo de 

ensino para os trabalhadores livres condição de: a) imprimir neles a motivação para 

o trabalho; b) evitar o desenvolvimento de ideias contrárias à ordem política, que 

estava sendo contestada na Europa; c) propiciar a instalação de fábricas que se 

beneficiariam da existência de uma oferta de formação de trabalho qualificada, 

motivada e ordeira; e d) favorecer os próprios trabalhadores, que passariam a receber 

salários mais elevados.  
 

Verifica-se que o início da formação profissional no Brasil se deu sobre forte 

influência do Estado no sentido de controle da força de trabalho, resquícios estes que 

enfrentamos até hoje quando vemos a formação da profissional no país. Desde o Decreto nº 

7.566, de 23 de setembro de 1909 que deu à formação profissional com a criação de dezenove 

Escolas de Aprendizes Artífices em vários estados brasileiros sob responsabilidade do Estado. 

Segundo Cunha (2000, p. 63): 

 

A finalidade dessas escolas era a formação de operários e contramestres, mediante 

ensino prático e conhecimentos técnicos necessários aos menores que pretendessem 

aprender um ofício, em "oficinas de trabalho manual ou mecânico que forem mais 

convenientes e necessários ao estado em que funcionar a escola, consultadas, quanto 

possível, as especialidades das indústrias locais‖. 
 

Podemos observar que desde seu nascimento a educação profissional visa a formação 

para o ensino prático, isto é, para execução do trabalho. Característica que vai marcar a 

educação profissional brasileira como aponta Cunha (2000, p. 71): 

 
O Decreto n.7.763, de 23 de dezembro de 1909, dizia que o ensino de ofícios deveria 

ser feito em "oficinas de trabalho manual ou mecânico que forem mais convenientes 

e necessárias ao estado em que funcionar a escola, consultadas, quanto possível, as 

especialidades das indústrias locais". 
 

Neste momento os ofícios desenvolvidos eram voltados para o artesanato e pouco para 

atender as demandas das indústrias locais. Sua criação tem como motivos: 

 

[...] o aumento constante da população das cidades exige que se facilite as classes 

proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta pela 

existência; que para isso se toma necessário, não só habilitar os filhos dos 

desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e intelectual, como 

fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que as afastará da ociosidade; escala 

do vício e do crime; que é dos primeiros deveres do Governo da República formar 

cidadãos úteis à Nação (CUNHA, 2000, p. 65-66) 
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Deste depreende a análise da criação da educação profissional como forma de 

disciplinar a força de trabalho para os filhos das classes menos favorecidas e de atendimento 

às demandas históricas da indústria nascente. 

A busca por formação vem a muito sendo reivindicada pelos profissionais da área, 

como vemos em um manifesto de 1914 no qual afirma: ―Funde a União pelo menos um 

instituto que se constitua um viveiro de professores para as novas escolas a que me referi" 

(Cunha, 2000, p. 82). Esta reivindicação se trona realidade em poucos tempos depois como o 

Decreto DF n.1.800, de 11 de agosto de 1917 que busca formar mestres para as escolas de 

aprendizes artífices: 

 
Criada, em 1917, pela Prefeitura do Distrito Federal, a Escola Normal de Artes e 

Ofícios "Venceslau Brás" teve como finalidade preparar professores, mestres e 

contramestres para estabelecimentos de ensino profissional, assim como professores 

de trabalhos manuais para as escolas primárias da municipalidade (CUNHA, 2000, 

p. 81-82).  
 

Tal defesa aponta para a formação técnica que ainda em 1920 demonstrava a 

ineficiência deste tipo de aprendizagem tendo como consequência o baixo nível de ensino 

como demonstra o Serviço de Remodelação do Ensino Profissional Técnico como se vê a 

seguir: 

[...] os professores, vindos dos quadros do ensino primário, não traziam a mínima 

ideia do que necessitariam lecionar no ensino profissional. Os mestres de oficio, por 

sua vez, vinham diretamente das fábricas, e seriam homens sem a necessária base 

teórica, a seu favor apenas a capacidade presumida de transmitir a seus discípulos os 

conhecimentos empíricos (CUNHA, 2000, p. 80). 
 

Também houve crítica do Chefe da Inspetoria do Ensino Técnico depois de muitos 

anos de funcionamento das escolas de aprendizes de artífices. 

 

Os mestres (...) escolhidos, na maior parte entre operários atrasados, quase 

analfabetos muitos, iam ronceiramente, quando o faziam, 'ensinando' a meia dúzia 

de crianças aquilo que aprenderam de outros iguais a eles, por processos coloniais, 

isto é, sem nenhuma técnica, sem nenhuma pedagogia e não raro por processos 

truculentos. (MONTOJOS, 1931, p.21 apud, CUNHA, 2000, p. 81). 
  

A partir de tais críticas surgem em 1920 a preocupação da formação e qualificação nas 

escolas de artífices, no qual ―foram contratadas anualmente turmas de mestres e contramestres 

formadas em diversos estabelecimentos nacionais, para reforçar a mestrança das escolas‖ 
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(CUNHA, 2000, p.81) no sentido de melhorar a qualidade da educação oferecida pela 

educação profissional. 

O que até então era feita à revelia dos diretores dos liceus de ofícios, passa a ser uma 

preocupação do governo no sentido de dar uniformidade ao processo de seleção de 

profissionais qualificados para o exercício da profissão: 

 

Da nomeação por portaria do ministro (a dos professores) ou por contrato feito pelo 

diretor e submetido a aprovação do ministro (a dos mestres de ofício), o provimento 

dos cargos do corpo docente das escolas passou a ser feito "mediante concurso de 

provas práticas, sem prejuízo das demonstrações orais e escritas indispensáveis para 

o cabal julgamento da aptidão dos candidatos" (CUNHA, 2000, p. 81). 
  

Em 1926 por portaria do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio estabelece 

um currículo padronizado expresso na Consolidação dos Dispositivos Concernentes as 

Escolas de Aprendizes Artífices, que dentre outras medidas traz a tese da ―industrialização‖ 

das escolas. Tal perspectiva de ordem econômica traz para dentro das escolas as demandas 

dos órgãos públicos e privados no sentido de uma formação voltada para o ensino industrial 

que se consolida com a Lei Orgânica do ensino Industrial (Decreto-lei nº4073, de 30 de 

janeiro de 1942) que tinha como objetivo a organização do ensino industrial no Brasil. 

O Projeto de Educação com Mediação Tecnológica – EMMTEC – do discurso da 

universalização à precarização da educação 

A Educação com Mediação Tecnológica surge no Brasil, primeiro no Estado do 

Amazonas quando no ano de 2007 é aprovado pelo Conselho Estadual de Educação daquele 

Estado. Dados de 2014 demonstra que o programa atende 2.715 comunidades por meio de 

905 escolas em áreas urbanas e rurais com 2.168 turmas distribuídas e 62 municípios do 

Estado, com um público de 29.371 alunos (AMAZONAS, 2014). Logo esta experiência se 

espalha para vários outros Estados da Federação entre eles, Bahia, Piauí, Alagoas e Rondônia 

atendendo hoje milhares alunos. 

Em Rondônia, as discussões para implantação do Programa iniciam em 2013, por 

meio de uma proposta de projeto de lei que vem a ser aprovado em 2016. A proposta foi de 

atender os 52 municípios do Estado. No ano de 2016 iniciaram os trabalhos atendendo 85 

escolas.  

O Projeto de ―Ensino Médio com Mediação Tecnológica‖ tem como base legal a LDB 

n.9.394/96. Foi estabelecido por meio da Portaria N. 680/2016GAB/ SEDUC, de 08/03/2016 
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nas escolas da rede pública do estado de Rondônia. Tem como objetivo universalizar o acesso 

à última etapa da educação básica. 

Neste sentido o EMMTEC, como projeto do Governo do Estado de Rondônia se 

constitui em: 

[...] uma alternativa administrativo-pedagógica para garantir o acesso e assegurar a 

qualidade no atendimento dos alunos concluintes do Ensino Fundamental, das 

comunidades rurais, cuja oferta atual, enfrenta além dos problemas qualitativos, a 

falta de vagas para atender a demanda e também para atender excepcionalmente a 

área urbana, nos municípios interioranos, haja vista que o déficit de professores 

habilitados atinge vários componentes curriculares do Ensino Médio (SEDUC/RO, 

2016, p. 4). 

A justificativa do governo do Estado vem no sentido de que o EMMTEC é uma 

alternativa para garantir acesso e assegurar a qualidade no atendimento de alunos nas 

comunidades de difícil acesso e com déficit de profissionais habilitados. Observe que a 

justificativa do governo do Estado esta pautada em uma visão – como anteriormente 

apresentada – de uma educação como mecanismo econômico/mercadoria, isto é, a busca de 

redução dos investimentos econômicos na educação como reza as orientações também dos 

organismos internacionais. Isto fica claro na fala da então Secretaria da Educação no período 

de implantação do EMMTEC: 

São 80 escolas que são assistidas pelo projeto, nós temos 8 professores habilitados 

para atender toda nossa grade curricular, seriam necessários hoje contratar 712 

professores se nós tivéssemos que suspender a mediação hoje, eu teria que colocar 

pra dentro 712 professores. Supondo que precisaríamos contratar 4 profissionais 

para cada unidade, com uma média de salário que nós temos hoje na folha, nós 

teríamos ali um milhão e sessenta e oito mil (1.068.000,00) por mês o que equivale a 

treze milhões oitocentos e oitenta e quatro mil (13.884.000,00) por ano. O que vai 

equivaler ao período do contrato com o Instituto Federal a quarenta e um milhão 

seiscentos e cinquenta e dois mil (41.652.000,00). Então veja senhores, com a 

mediação eu vou gastar vinte (20) e com a não mediação, correndo o risco de fazer 

concurso e o cara nem tá lá pra dá aula, quarenta e um milhões setecentos e 

cinquenta e dois (41. 752.000,00) (Transcrição de fala). 

Como podemos observar o Governo busca substituir os 712 professores necessários 

para a educação presencial por 8 professores, numa política clara de barateamento do custo da 

educação. Além de aponta para a negação em se fazer concurso público, pois o Governo 

pressupõe que ―o cara nem tá lá para dá aula‖. Novamente fica claro as orientações do 

Governo do Estado em fazer a gestão da educação como se fosse uma mercadoria e não como 
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um projeto para o desenvolvimento do Estado. O Governo do Estado tem como objetivo 

geral: 

Implantar o Ensino Médio regular concomitante ao ensino profissional com 

Mediação Tecnológica nos municípios e respectivas zonas rurais, conforme orienta o 

princípio constitucional quanto a obrigatoriedade gradativa da universalização do 

Ensino Médio até 2016 (SEDUC/RO, 2016, p. 11). 

 

O governo utiliza os dados apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado de 

Rondônia (TCE-RO- 2014), que aponta taxas acima de 24% dos jovens com idade entre 14 e 

17 anos estão fora da escola, para justificar a necessidade do projeto de Ensino Médio com 

Mediação Tecnológica.  

O mapa acima demonstra que 24% dados jovens com idade entre 14 e 17 anos 

encontra-se fora da escola. A justificativa do Governo do Estado para a implantação do 

EMMTEC está pautada na própria falta de execução de suas responsabilidades em anos 

anteriores para com a educação básica de nosso Estado, a execução de concurso público. O 

projeto tem como objetivos específicos: 

 

Estabelecer as diretrizes para o Ensino Médio Presencial com Mediação Tecnológica 

nos municípios e respectivas zonas rurais, ofertando o Ensino Médio progressiva e 

cumulativamente, em três anos, a estudantes das localidades de difícil acesso, com 

demanda reprimida e déficit de profissionais qualificados.   

Favorecer o acesso, permanência e êxito do aluno no Ensino Médio, com a presença 

de professores e uso da tecnologia, remetendo diretamente às atividades relacionadas 

à aplicação dos conhecimentos e habilidades constituídas ao longo da educação 

básica, coerente com a diversidade cultural dos alunos (SEDUC/RO, 2016, p. 11). 

Os objetivos do projeto apontam para a sua implantação em localidades de difícil 

acesso e principalmente nas zonas rurais. No entanto, observamos que o projeto vem sendo 

implementado em cidades do eixo rodoviário do Estado (BR-364), a exemplo de Porto Velho 

com 15 escolas contempladas (algumas dentro da cidade), Ariquemes com 15, Jaru com 10, 

Ouro Preto com 4, Ji-Paraná com 8, Presidente Médici com 2, Cacoal com 2, Pimenta Bueno 

com 5 e Vilhena com 11. Todos estes municípios como podem observar no mapa são 

próximos a BR – 364 não justificando a nosso ver como localidade de difícil acesso: 

Com a justificativa de expandir o acesso ao ensino médio como vem sendo exigido 

pelo governo Federal a partir da Emenda Constitucional nº59 de 11 de novembro de 2009, o 

Governo do Estado de Rondônia aponta como justificativa para o EMMTEC: 
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Destina-se prioritariamente, a democratizar o acesso de adolescentes, jovens e 

adultos das comunidades rurais dos municípios rondonienses à última etapa da 

Educação Básica, adotando a mesma solução idealizada e implementada pela 

SEDUC/AM, - que passou - a utilizar as modernas tecnologias de informação e 

comunicação para vencer as barreiras geográficas regionais e escassez de 

professores habilitados (SEDUC/RO, 2016, p. 5).  

Tendo como base as mesmas justificativas do Projeto do Estado do Amazonas, - com 

realidade bem diferente que da nossa - o Governo do Estado de Rondônia se utiliza de um 

discurso que vai se ―utilizar as modernas tecnologias de informação e comunicação‖, com o 

intuito de convencer os jovens a aceitarem o EMMTEC como mecanismo de acesso a 

tecnologia: 

[...] acentuada é a diversidade regional no Estado, constituído de inúmeras 

localidades de difícil acesso, com estradas sem pavimentação, problemas de 

atoleiros na época das chuvas, áreas alagadas, grande extensão de terras destinadas a 

Reservas e Unidades de Conservação. Esses obstáculos mencionados, somados a 

outros, dificultam e em alguns casos impossibilitam a oferta educacional do Ensino 

Médio do Campo, sobretudo considerando a falta de professores habilitados para 

atender o crescimento da demanda nesses segmentos populacionais, este último, 

compromete também o atendimento na área urbana, principalmente nos municípios 

do interior do Estado [...] (SEDUC/RO, 2016, p.6). 

Com base na experiência do Estado do Amazonas - extensão e formação bem distinta 

do nosso Estado - nosso Estado tem quase que em sua maioria as cidades formadas ao entorno 

da Rodovia o que não justifica citar o Amazonas como modelo a ser seguido. Porém:  

[...] Objetivando solucionar essa problemática educacional e estabelecer avanços 

substanciais na ampliação do atendimento nas comunidades rurais o Governo do 

estado, por meio da SEDUC/RO em parceria com o IFRO, com o fulcro na 

resolução n° 1 de 02 de fevereiro de 2016, propõe a implantação do Ensino Médio 

regular concomitante ao ensino profissional com Mediação Tecnológica, tendo 

como firme propósito garantir condições sociais dignas para os jovens das 

populações rurais, oferecendo-lhes uma educação com padrão de qualidade que 

possibilite a continuidade dos estudos, a construção e reconstrução de 

conhecimentos para o exercício da cidadania, o oportunizando a inserção no 

mercado de trabalho e desenvolvimento econômico do Estado (SEDUC/RO, 2016, 

p.6). 
 

Observe que a justificativa do governo do Estado esta na universalização e na criação 

de condições sociais dignas para os jovens das populações rurais, como mostram inúmeras 

pesquisas a escola do campo nunca foi prioridade para nenhum dos governos de nosso Estado. 

Apesar das inúmeras iniciativas de Educação rural, esta nunca foi discutida com a 

comunidade para melhor atender suas demandas. A comunidade tem algumas experiências de 

escolas que poderiam ser exemplo para o governo do Estado quando se trata de educação do 
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campo a exemplo das Escolas Famílias Agrícola e o próprio Instituto Abaitará, sob 

responsabilidade do Governo do Estado. Mas falta por parte do governo este diálogo com a 

comunidade no sentido de implantação de um modelo de educação do campo que venha de 

encontro aos anseios da comunidade camponesa tendo em vista que existe no Estado uma 

longa experiência em educação do campo.  

A proposta de universalização da educação aos jovens por meio do EMMTEC se 

ampara no ensino por meio de: 

[...] uma moderna plataforma de telecomunicação, para oferecer a veiculação de 

conteúdo programático modular/ano, por meio de Solução de Videoconferência, 

incluindo acesso simultâneo a Internet em Banda Larga & Alocação de equipe 

multidisciplinar para apoiar a coordenação pedagógica da SEDUC/RO na 

implantação e operacionalização do projeto (SEDUC /RO, 2016, p. 5).  

Isto é, uma proposta que tem por base a telecomunicação para veiculação de conteúdos 

aos alunos. Porém, o Estado de Rondônia segundo a Agência Nacional de Telecomunicações 

– Anatel (2014) possui a 3ª pior internet banda larga fixa do país. O EMMTEC propõe a 

veiculação do conteúdo por meio de uma metodologia que 

As aulas serão transmitidas pela televisão, em tempo real, proferidas pelo professor 

ministrante, do estúdio localizado em Porto Velho, as quais o aluno assiste na sala 

interativa da escola de sua comunidade. Orientado por um professor que estará 

presente em sala, chamado de professor presencial, o aluno interage com o professor 

ministrante, posicionando-se diante de uma webcam, que transmitirá sua imagem, 

sua voz e dados, do que resultará um diálogo efetivo, em tempo real, garantindo a 

completa comunicação entre os participantes do processo de ensino e aprendizagem 

(SEDUC/RO, 2016, p. 35). 
A metodologia proposta pelo EMMTEC como se pode constatar, aponta para a 

substituição dos professores em sala de aula pelo atendimento no qual a comunicação será 

realizada pela webcam com o acompanhamento de um professor presencial. O projeto 

desenvolve-se a partir do uso de tecnologias que tem por base as telecomunicações e neste 

caso, depende de outras estruturas para seu efetivo funcionamento, como exemplo a rede 

elétrica que não é elemento existente em todas as comunidades de no Estado.  

Outro elemento é a internet e como havíamos apontando anteriormente sobre a 

qualidade da internet em nosso Estado, acrescente aqui a possibilidade do ponto de vista 

pedagógico de durante uma aula o professor ministrante atender dúvidas de alunos de todo o 

Estado. Aqui remontamos a legislação que aponta que um professor nos anos finais do ensino 

médio deve atender 40 alunos. Neste caso o professor passará a atender milhares de alunos. 
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Segundo a afirmação do Governo do Estado, o Ensino Médio Presencial com Mediação 

Tecnológica: 

 

[...] está em total consonância com a legislação vigente, obedecendo prioritariamente 

a Constituição Federal, considerando a nova redação do Art. 208 inciso I, 

estabelecida pela Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, que 

determina como dever do Estado ―educação básica obrigatória e gratuita dos quatro 

aos dezessete anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os 

que nela não tiveram acesso em idade própria‖ e, determina também, a competência 

prioritária do Estado no atendimento a adolescentes, a jovens e adultos no Ensino 

Médio, conforme art. 211,§ 3º, assegurando-lhes o acesso a este nível e a sua 

permanência nele e, no § definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório‖.4º que reafirma ―na organização de seus 

sistemas de ensino, os Estados e os Municípios (SEDUC/RO,2016, p. 10). 
 

O projeto de Lei nº 3.846 de 4 de julho de 2016, que institui o Projeto Ensino Médio 

com Mediação Tecnológica - EMMTEC no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, em 

seu art.1º aponta que o EMMTEC será implantado ―aos estudantes que residem na zona rural, 

cujas localidades são de difícil acesso, com demanda reprimida ou em localidades onde 

houver carência de profissionais habilitados‖ (RONDÔNIA, 2016, p.1). Como aponta 

Kuenzer (2006, p. 880), estas políticas que são apontadas como processo de democratização 

da educação, ―precarizam-se os processos educativos, que resultam em mera oportunidade de 

certificação, os quais não asseguram nem inclusão, nem permanência‖. Ou ainda, como 

aponta Mészáros (2005, p.36), esta educação ofertada à todos tem a função não só de fornecer 

―o pessoal necessário à maquinaria produtiva e a expansão do sistema capitalista‖, mas 

também de ―gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes‖,  

  

Metodologia 

Para atingirmos o objetivo geral buscamos, através dos objetivos específicos que 

norteiam as atividades de pesquisa: I - caracterizar as principais transformações no mundo do 

trabalho; II - analisar as políticas educacionais e o ensino profissionalizante no Brasil; III - 

identificar e analisar o EMMTEC como política de reestruturação do ensino Médio em 

Rondônia e suas principais consequências. 

Quanto ao método materialista histórico dialético adotado na pesquisa este: 

 

(...) está vinculado a uma concepção de realidade, de mundo e de vida no seu 

conjunto. A questão da postura, neste sentido, antecede ao método. Este constitui-se 
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numa espécie de mediação no processo de apreender, revelar e expor a estruturação, 

o desenvolvimento e transformação dos fenômenos sociais (FRIGOTTO, 2000, p. 

77). 

 

Por isso, optamos neste trabalho pelo referencial metodológico do materialismo 

histórico dialético. Este segundo Frigotto (1994, p.73) ―para ser materialista e histórica tem de 

dar conta da totalidade, do específico, do singular e do particular‖, pois, como método 

possibilita o estudo da parte, sem, no entanto, perder de vista a totalidade, assim como 

possibilita a compreensão ―radical (que vai à raiz) da realidade‖ criando as condições para a 

intervenção transformadora desta realidade, possibilitando ainda novas sínteses no plano do 

conhecimento e no plano da realidade histórica. 

Com instrumento de pesquisa para coleta de dados utilizaremos o questionário. A 

análise dos dados coletados será analisada tendo por base o referencial teórico-metodológico 

por nós adotados. De acordo com Cury (1986, p. 23), no fenômeno temos a essência 

manifestando-se, ―mas só de modo inadequado e parcial, ou apenas sob certos ângulos e 

aspectos. O fenômeno, ao indicar algo que não é ele mesmo, vive graças à contradição com a 

essência‖. Desta forma a investigação científica por nós empreendida busca justamente 

compreender tais contradições existentes no objeto que propomos estudar aproximando-nos 

do conhecimento objetivo.  

Para Martins (2006, p.11) ―a epistemologia materialista histórico dialética, a 

compreensão dos fenômenos em sua processualidade e totalidade encontra respaldo apenas na 

dialética entre singularidade, particularidade e universalidade‖, evidenciando desta forma a 

impossibilidade de construção do conhecimento objetivo tomando o particular ou o universal 

separadamente. Afirma que o processo do conhecimento pode-se iniciar pela particularidade, 

porém é somente com a análise dialética entre o singular e o universal que se chega ao 

conhecimento concreto. 

Marx (2008), ao apontar o método da economia política afirma que o concreto é a 

síntese de múltiplas determinações e constitui unidade no diverso. Para este autor pode 

parecer mais correto iniciar pelo que há de mais concreto e real nos dados, isto é, a população 

―que é a base e sujeito de todo o ato social da população‖ (MARX, 2008, p. 258). O autor esta 

criticando os expoentes da economia política que não levam em conta em suas análises as 

relações concretas estabelecidas no âmbito da produção. 

Para tanto propõe o método que considera correto: 
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Se começasse, portanto, pela população, elaboraria uma representação caótica do 

todo e, por meio de uma determinação mais estrita, chegaria analiticamente, cada 

vez mais, a conceitos mais simples. Do concreto representado chegaria a abstrações 

cada vez mais tênues, até alcançar as determinações mais simples. Chegado a esse 

ponto, teria que voltar a fazer a viagem de modo inverso, até dar de novo com a 

população, mas dessa vez não como uma representação caótica de um todo, porém 

como uma rica totalidade de determinações e relações diversas (MARX, 2008, p. 

258). 
 

Partimos da premissa que, pesquisando o Projeto de Educação com Mediação 

Tecnológica, como modelo de reestruturação do ensino médio em Rondônia, a partir da 

dimensão de ser um projeto do Governo do Estado em consonância com políticas 

educacionais emanadas dos organismos internacionais, encontraremos elementos que, de 

forma parcial, possam ser importante referencial no desvelamento da real situação da 

educação no Estado de Rondônia. 

 

Resultados 

A primeira conclusão a que chegamos é que o EMMTEC, esta causando a migração de 

professores no ensino médio regular para o EMMTEC. Se em 2016 tínhamos 6.855 

professores no Ensino Médio Regular, e destes 120 eram do EMMTEC, ou seja, 1,7% dos 

professores. O número de professores em 2017 foi de 6.426 no Ensino Médio Regular para 

313 no EMMTEC, isto é, 4,8% de professores migraram do Ensino Médio Regular para o 

EMMTEC. 

Observamos que o quantitativo de professores diminuiu de 25 para 23 enquanto o 

número de alunos aumentou de 2.002 para 4.366. Podemos observar que no quesito professor 

ministrante temos uma média de 80 alunos por professor em 2016 e em 2017 este número 

chegou a 189,8 alunos por professor. Um crescimento de 57,8% do número de alunos por 

professores. A questão levantada aqui é: Existem condições de o professor ministrante atender 

este quantitativo de alunos no momento de sua aula? Outro problema ainda mais grave. 

Sabemos que esta é a média de atendimento por professores, porém no momento em que o 

professor ministrante dá sua aula ele deve atender o total de alunos que neste momento são 

4.366. 

Também houve a migração em dois anos de 4,8% dos professores do ensino médio 

regular migraram para o EMMTEC, isto é um total de 313 professores deixaram de atender o 
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ensino médio regular e passaram a atender a medição tecnológica. Os dados demonstram o 

direcionamento dado pelo Governo do Estado em relação ao ensino médio. 

Em relação ao número de alunos os dados demonstram que tínhamos em 2016, 

230.060 alunos no Ensino Médio Regular e destes 2002 alunos eram do EMMTEC, isto e, em 

2016 perdemos 0, 87% dos alunos do ensino médio regular para o EMMTEC. No ano 

seguinte em 2017, o número de alunos no Ensino Médio Regular é de 201.873 e no 

EMMTEC, 4.366, isto é, 2,1% dos alunos do Ensino Médio Regular migraram para o 

Programa. O EMMTEC em dois anos de implantado saiu de 2.002 alunos para 4.366, o que 

significa um crescimento do número de alunos atendido em 2,1%. Novamente confirmando a 

tese de que o Governo de Rondônia está investido na substituição do Ensino Médio regular 

pelo Ensino Médio por mediação. 

Em relação ao número de escolas tínhamos em 2016, 452 escolas no Ensino Médio 

Regular, destas 85 ofertava o EMMTEC, ou seja, 18,8% se transformaram em escolas de 

EMMTEC. Em 2017, permanecemos com as mesmas 452 escolas atendendo o Ensino Médio 

Regular, porém com 122 escolas atendendo o EMMTEC, ou seja, um aumento de 27% das 

escolas de Ensino Médio Regular que se transformaram em escolas do EMMTEC. 

Observe que o Governo do Estado de Rondônia não investiu mais no Ensino Médio 

Regular, mas sim no EMMTEC, pois de 2013 para 2017, isto é, em 5 anos, o Ensino Médio 

Regular não teve aumento no número de escolas. Em compensação o EMMTEC saltou de 85 

escolas para 122, um aumento de 30,3% em apenas 1 ano, ou seja, em 5 anos o Governo do 

Estado de Rondônia não criou nenhuma escola para o Ensino Médio Regular na forma 

presencial de educação, porém para o projeto EMMTEC ele transformou 122 escolas do 

Ensino Médio Regular em escolas polos para atendimento ao EMMTEC, o que representa 

27% das escolas do Estado em atendimento ao Ensino Médio. 

Quanto ao quantitativo de professores temos hoje no Estado de Rondônia 6.426 

professores para tender o ensino médio regular, com a implantação do EMMTEC será 

necessário para o atendimento de todos os alunos, 26 professores contratados por tempo 

determinado de trabalho. 

 

Conclusão 
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O presente artigo buscou apresentar os resultados da pesquisa de mestrado que estudou 

Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica - EMMTEC como modelo de 

reestruturação do ensino médio no Estado de Rondônia. O projeto foi implantado no ano de 

2016 em todos os municípios de Rondônia, tendo como objetivo universalizar o acesso ao 

ensino médio tendo em vista que ainda boa parte da população jovem não tem acesso à esta 

etapa de ensino. 

A problemática evidenciada é como o Governo do Estado de Rondônia com o objetivo 

de universalizar o acesso ao ensino médio e oferecer uma educação de qualidade, implanta o 

projeto EMMTEC como modelo de reestruturação do ensino médio em Rondônia tendo em 

vista suas relações com as políticas educacionais orientadas pelos organismos internacionais? 

Para responder esta problemática, utilizamos da pesquisa descritiva de abordagem 

qualitativa, utilizando-se de questionário como instrumento de coleta de dados, com vistas de 

colher informações em relação a participação dos docentes, discentes e movimentos 

sociais/sindicais no processo de luta contra a implantação do EMMTEC. 

Os estudos do referencial teórico permitiram que constatássemos que as políticas 

educacionais brasileiras estão submetidas as imposições da economia mundial por meio de 

programas instituídos pelos organismos internacionais, como Banco Mundial, CEPAL e FMI, 

que pautam a agenda educacional do país. O que demonstra que os projetos educacionais 

implantados no Brasil estão em consonância com as necessidades da ordem capitalista 

mundial. 

As transformações no mundo do trabalho estão pautando as políticas educacionais, 

continuando o dualismo histórico de uma educação para ricos e outra para pobres, uma para a 

formação propedêutica e outra para a formação técnica. As mudanças nas políticas 

educacionais estão postas para atender as necessidades dos processos produtivos. 

A partir da pesquisa de campo, os resultados foram analisados com base no referencial 

teórico que fundamentou a pesquisa. Por meio das categorias de análises ―docentes‖, 

―discentes‖, ―movimentos sociais e sindicais‖ e ―educação e EMMTEC‖ foram feitas as 

análises. 

Assim, após os estudos dos referenciais teóricos da pesquisa, da coleta de dados e com 

base na obtenção dos resultados, constatamos que nos últimos anos a ação do Governo do 

Estado de Rondônia, em consonância com as orientações dos organismos internacionais, 
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houve a redução do número de turmas tanto no campo quanto na cidade, ouve o aumento do 

número de alunos por professor, assim como a redução do número de professores e o aumento 

do número de alunos por sala de aula no Estado como um todo. Estas são comprovadas 

quando observamos o Plano de Metas ―Todos pela Educação‖ do Decreto nº 6094 de 24 de 

abril de 2007 que demonstra a influência dos organismos internacionais nas políticas 

educacionais brasileira. 

Observou-se que as políticas educacionais brasileiras sob orientação dos organismos 

internacionais não estão sendo suficientes para colocar o Brasil em patamares de destaque no 

cenário mundial. 

Assim, podemos inferir que o EMMTEC enquanto política de reestruturação do ensino 

médio vem transformando o ensino médio em EMMTEC, como podemos ver em apenas dois 

anos 4,8% dos professores e 2, 1% dos alunos, migraram do ensino médio regular para o 

EMMTEC.  

Desta mesma forma se observado as falas dos docentes, discentes e movimento sociais 

e sindicais perceberemos que o EMMTEC não foi discutido com a comunidade que é a 

interessada no projeto. Como podemos perceber o processo de implantação do projeto não 

teve a participação dos profissionais da educação, dos alunos e da comunidade como um todo. 

O EMMTEC constitui a negação de oportunidades de acesso à educação de qualidade 

e o desmantelamento do ensino público no país. Como aponta Mészáros (2004, p.58), o 

discurso ideológico- neste caso o discurso o Governo do Estado por meio da mídia - faz com 

que passamos a aceitar um conjunto de valores que nem se quer suspeitamos que tenha 

alternativa a ele, somos levados a aceitar que não se pode questionar nem do ponto de vista 

nem com que finalidade. 

A superação deste estado de coisas e consequentemente de projeto como o EMMTEC 

para a educação passa necessariamente pela superação destas determinações preestabelecidas, 

que muita das vezes sequer sabemos que existe. 
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GT 2: Políticas Educacionais 

 
RESUMO 
Este artigo tem como objetivo apresentar um debate sobre as finalidades e objetivos do ensino de História entre 

os anos 1950 a 1970 tendo por base a realização de uma pesquisa exploratória conformada por entrevistas 

semiestruturadas desenvolvidas com ex-professores vinculados ao primeiro Grupo Escolar Oswaldo Cruz 

localizado na cidade Humaita-AM, implantado em 1918. Nesse sentido verificamos que tanto os conteúdos 

quanto os objetivos do ensino de História são determinados e expressos nas entrelinhas de um dos instrumentos 

que coordenam o currículo escolar – o livro didático. O período em análise nos mostra que o ensino de História 

segue o modelo do método tradicional, com conteúdos vinculados a ideologia do nacionalismo, do amor e 

respeito a pátria, por outro lado o livro didático de História se transforma numa bússola capaz de coordenar o 

ensino da época.  

 

Palavras-chave: Ensino de História, Livro didático e História da Educação Humaitaense 

 

ABSTRACT 

This article aims to present a debate about the aims and objectives of History teaching from the 1950s to the 

1970s, based on an exploratory research conducted by semistructured interviews with former teachers linked to 

the first Oswaldo Cruz School Group located in city Humaita-AM, implanted in 1918. In this sense we verified 

that both the contents and the objectives of the teaching of History are determined and expressed in the lines 

between one of the instruments that coordinate the school curriculum - the textbook. The period under analysis 

shows that the teaching of History follows the model of the traditional method, with contents linked to the 

ideology of nationalism, love and respect for the homeland, on the other hand, the textbook of History becomes a 

compass capable of coordinating teaching of the time. 

 
Keywords: Teaching History, Textbook and Humaita Education History 

 

 

Introdução 

 

Fruto do Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia – 

IEAA/UFAM, este relato tem como objetivo apresentar um recorte sobre as finalidades e 

objetivos do ensino de História entre os anos 1950 a 1970 considerando os dados observados 

nas entrevistas realizadas com egressos e ex-professores que atuaram no ensino de História do 

1º Grupo Escolar da cidade de Humaitá- AM bem como da análise de conteúdos de um dos 

importantes livros didáticos tomado aqui como um documento histórico.  
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Quando se pergunta o que significa ensinar História a resposta que sempre se escuta é: 

estudar o passado. Mas será apenas isso a função deste ensino que sofre mudanças à medida 

que a sociedade constrói e reconstrói sua história? Acreditamos que assim como as demais 

disciplinas de ensino, o componente curricular História tem mais a objetivar. Sabemos que as 

disciplinas escolares colaboram na conformação do conjunto da História da Educação, nesse 

sentido pesquisadores como Chervel (1990) e Frago (2008) orientam que a pesquisa no campo 

da História da educação deve ter como ponto de partida a escola, sua cultura bem como a 

finalidade/funções, os objetivos e o modo de funcionamento de suas disciplinas por outro lado 

observamos que o ensino também sofre determinações vinculadas as políticas educacionais de 

uma determinada época. 

As pesquisas envolvendo o ensino das disciplinas ainda é algo pouco valorizado por 

parte dos pesquisadores o que de certa forma nos estimula na compreensão da referida 

temática, alias para Chervel (1990, p. 177) a história do ensino pode avocar uma tradição 

amplamente secular, só que o estudo histórico dos conteúdos do ensino primário ou 

secundário e sua relação com as políticas educacionais raramente suscita o interesse de 

pesquisadores no campo da História da Educação de uma maneira em geral.  

O estudo da História da Educação de um país nos leva a observar as lacunas reais dos 

objetivos de ensino vinculados a determinados contextos históricos políticos e culturais. Vale 

observar neste sentido que a escola não se trata de um instrumento institucional neutro, pelo 

contrário, ela apresenta ações que determinam a execução de seu papel em determinados 

conteúdos e práticas de ensino, usadas nas disciplinas escolares em salas de aula, sejam elas, 

Português, Ciências, Geografia, Matemática, Filosofia, Sociologia e a disciplina de História. 

Com isso se faz necessário o estabelecimento de uma historiografia do ensino atenta as 

questões tanto internas quanto externas a vida escolar. 

Chervel (1990, p.178) informa também que tem–se manifestado pouco a pouco uma 

tendência, entre os docentes, em favor de uma história de sua própria disciplina que vai - dos 

conteúdos de ensino, instalação de programas, que evoluiu sensivelmente para uma visão 

mais global do problema, associando-se as ordens do legislador ou das autoridades 

ministeriais ou hierárquicas à realidade concreta do ensino nos estabelecimentos. 

As instituições de ensino desde o princípio tiveram a sua função social exercida em 

determinado local. Para alguns pensadores ela age como aparelho ideológico do Estado, em 
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que não sofre mudanças por si só, mais vem se aprimorando de um conjunto de ideias que 

determinam qual será seu papel. Estas ideias incorporam-se há ela na medida que ocorre o 

conflito de objetivos, revoluções pela busca do seu melhoramento. A escolha de exercer seu 

poder sobre a sociedade, torna-se primordial a partir do momento que envolve os agentes de 

toda a instituição no processo educativo.  

Os conteúdos de ensino vinculados a uma determinada época são determinados por um 

corpo de regulamentos observados nas políticas de ensino curricular ora municipal, ora 

estadual e ora federal – sobretudo se consideramos que a criação de programas 

governamentais acabam por definir conteúdos escolares a inculcar já tais conteúdos 

contribuem na definição do perfil de cidadão que se deseja formar para um determinado 

período histórico. 

Para Chervel (1990 p.178) é de fundamental importância entender a história dos 

conteúdos de maneira geral, quanto a objetivos propostos, reformulações de conteúdos e 

finalidades escolares, públicos que pretendem atender e lacunas deixadas. Partindo do 

pensamento histórico, que se difere da didática, assimilando sobretudo a razão da criação dos 

conteúdos de ensino gerados por diversas revoluções e correntes político-ideológicas. 

 

Metodologia 

Se uma dada investigação segue uma ordem pragmática e sistemática com certos 

interesses e preocupações, a pesquisa surge pela dúvida, por busca de respostas a 

determinados assuntos que assolam a sociedade sejam eles problemáticas educacionais, 

sociais, políticas e culturais. Nesse sentido a metodologia de pesquisa passa a ser o 

planejamento que surge como uma espécie de norte teórico que deverá dar a base de uma 

determinada observações/ação. 

A metodologia segundo Minayo (2010, p.14 - 15) inclui simultaneamente a teoria da 

abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e 

a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade. 

Neste caso a metodologia ocupa um lugar central no interior das teorias, e além das técnicas, 

que acabam por incluir concepções teóricas amparadas por abordagens, que se articulam com 

a teoria, frente a realidade empírica e com os pensamentos sobre a uma determinada realidade.  
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Neste caso o pesquisador toma sua decisão mediado pela teoria (Método) que pretende 

seguir. Sempre buscando ter clareza, criatividade e persistência a cada passo a ser dado. Na 

área das Ciências Humanas, não se deve pensar em verdades absolutas e sim ter um olhar 

crítico para a análise dos dados, seguindo uma ordem de construção de pensamentos ligados a 

leitura e interpretação que identifique as ideias proporcionando soluções para uma 

determinada problemática. 

O estudo proposto nesta pesquisa parte da abordagem qualitativa, considerando que tal 

tipo de investigação corresponde a questões muito particulares e neste sentido atua num 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e de atitudes. Sendo assim 

optamos por tal abordagem já que nosso olhar se restringirá a história de funcionamento de 

uma disciplina escolar visando corrobora com o campo da História da Educação Brasileira. 

 

Resultados 

Toda metodologia tem como norte um método e tais métodos científicos vão além de 

técnicas, decorrentes de teorias criadas para explicar a realidade. Desse modo Minayo (2010, 

p. 17) aponta que, a teoria é construída para explicar ou para compreender um fenômeno, um 

processo ou um conjunto de fenômenos e processos. Este conjunto constitui o domínio 

empírico da teoria (ou seja, a dinâmica da prática que ela explica ou interpreta). A teoria 

propriamente dita sempre será um conjunto de proposições, um discurso abstrato sobre a 

realidade que quase sempre merece ser investigada. Desse modo, as observações tidas no 

Estágio Supervisionado nos Anos iniciais nos permitem recuperar as aulas da disciplina de 

História – quando um determinado professor leva seu grupo de alunos até a sala de vídeo, 

para assistirem a um filme intitulado ―The Croods‖ –  que relatava a história de uma família 

que vivia na época da Pré-História. No outro dia, dando sequência a tal atividade, observa-se 

a distribuição de atividades para os alunos apenas colocarem o nome dos personagens do 

filme e pintarem sem a dinâmica de comentar o real sentido do filme, a época que se passada 

na trama e etc.  

Observa-se ao longo dos anos a proposição de um ensino no Campo da Historia que 

transita entre a pratica de um ensino tradicional mais positivista que foca-se na parte cognitiva 

do aluno, quanto a memorização mecânica de datas comemorativas, fatos históricos, nomes de 

heróis sem refletir sobre o processo de conhecimento adquirido mediante esses fatos ou até 
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mesmo o estabelecimento de atividades de ensino que ora acaba do esvaziar o referido 

componente curricular.  

Esta maneira de se ensinar passou a se reproduzir desde a chegada dos Portugueses, 

com o método de catequização implantado pelos jesuítas em um longo período da nossa 

história (1559 a 1760) deixando resquícios até os dias atuais. Este ensino voltava-se para 

domesticação dos povos que já moravam no Brasil, visando sobretudo manter domínio sobre 

as terras e seus tesouros como também a alienação de pessoas através de sua própria cultura. 

Inicialmente se idealiza uma comunidade para obediência, onde os alunos deveriam aprender 

a história contada apenas pela voz e versão dos jesuítas, comandados pela Igreja, impedindo o 

aluno de se reconhecer como agente histórico fundamental no processo de construção e 

transformação da sua história. 

Menezes (2011, p. 6) nos mostra que o Colégio Pedro II cumpriu uma função política 

essencial, a de construir uma ideia de nação brasileira, contribuindo para fortalecer os laços 

ideológicos em torno dos quais se pretendiam submeter o povo e preservar a estrutura social, 

política, econômica e cultural do pais. A formação presente, era destinada aos jovens de classe 

alta, afim de molda-los para o exercício da nação. No período de 1930, na era Vargas a 

história política do Brasil toma novos rumos econômicos bem como a manutenção do 

capitalismo tendo por base o fortalecimento do poder estatal com maior atenção as questões 

educacionais.  

 

A partir de 1930, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública e a 

Reforma Francisco Campos, acentuou-se o fortalecimento do poder central do 

Estado e do controle sobre o ensino. O ensino de História era idêntico em todo o 

País, dando ênfase ao estudo de História Geral, sendo o Brasil e a América 

apêndices da civilização ocidental. Ao mesmo tempo refletia-se na educação a 

influência das propostas do movimento escolanovista, inspirado na pedagogia norte-

americana, que propunha a introdução dos chamados Estudos Sociais, no currículo 

escolar, em substituição a História e Geografia, especialmente para o ensino 

elementar. (PCNs, 1997 p. 21) 

 

Ao longo dos anos 30 o Estado apresenta maior intenção de poder e controle sobre a 

educação, abrindo lugar para os conhecimentos das Ciências Humanas, a fim de coordenar a 

formação do novo cidadão brasileiro. O ensino de História segue um modelo pelo pais a fora, 

com certa ênfase ao ensino da História Geral. Assuntos com ênfase nos feitos históricos dos 

principais agentes do descobrimento do Brasil, as capitanias hereditárias dentre outros além 

do estabelecimento do patriotismo nacional.  
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Com o processo de industrialização e urbanização, se repensou sobre a inclusão do 

povo brasileiro na História. Enquanto alguns identificavam as razões do atraso 

econômico do País no predomínio de uma população mestiça, outros apontavam a 

necessidade de se buscar conhecer a identidade nacional, suas especificidades 

culturais em relação aos outros países, como meio de assegurar condições de 

igualdade na integração da sociedade brasileira à civilização ocidental. Nos 

programas e livros didáticos, a História ensinada incorporou a tese da democracia 

racial, da ausência de preconceitos raciais e étnicos. Nessa perspectiva, o povo 

brasileiro era formado por brancos descendentes de portugueses, índios e negros, e, a 

partir dessa tríade, por mestiços, compondo conjuntos harmônicos de convivência 

dentro de uma sociedade multirracial e sem conflitos, cada qual colaborando com 

seu trabalho para a grandeza e riqueza do País. (PCNs, 1997 p. 21) 
 

Defendia-se nesta etapa do ensino de História não apenas a formação do cidadão 

brasileiro, sua identidade e cultura do nacionalismo. A maneira de ver o outro reconhecendo 

as diferenças era buscada, por meio da consolidação do respeito e reconhecimento da 

diversidade étnico-cultural da nação brasileira.  Surge a tese da democracia racial, 

desmitificando a ideia do preconceito racial, pois se reconhece o povo brasileiro, como 

advindo da miscigenação de povos que já moravam no Brasil na chegada dos portugueses, 

uma mistura de cores que se forma então o brasileiro. Comunidade Indígena, negros, mulatos 

e brancos reivindicam por seu lugar na História, se vendo como participantes do processo 

histórico.  

O tema da formação da identidade nacional foi sendo progressivamente substituído 

pela questão da constituição racial brasileira. Difundiu-se nas escolas a ideia de 

democracia racial, como se no Brasil não houvesse preconceito racial e étnico 

(MENEZES 2011, p. 7) 
 

A partir de 1942, o ensino de História tinha como tarefa enfatizar o ensino patriótico, 

capaz de criar, nas novas gerações, a consciência da responsabilidade frente aos valores 

maiores da pátria, a sua independência, a sua ordem e o seu destino. Nos anos de 1950 e 1960, 

sob a inspiração do nacional-desenvolvimentismo, o ensino de História voltou-se para as 

temáticas econômicas. Enfatizou-se o estudo dos ciclos econômicos, sua secessão linear no 

tempo‖ (JÚNIOR, 2011, p. 12).    

É interessante observar que em entrevista realizada com pelo menos 3 professoras 

vinculadas ao corpo docente do 1º Grupo Escolar da cidade que atuaram entre os anos de 

1950 e 1970 verifica-se efetivamente a proposição de um ensino focado em datas 

comemorativas, já que os civismos e os conteúdos ligados a moral imperava como um dos 

objetivos primordiais do ensino da época. 
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Olha História do Brasil, História do Amazonas, os primeiros habitantes do Brasil, 

descobrimento do Brasil, como que aconteceu o descobrimento do Brasil. Tudo isso 

eles tinham que saber. Agora se pergunta pra um aluno de quinta serie ele não sabe 

nem o quê que é isso. Então eram enfatizados os grandes feitos dos personagens 

históricos da época. Datas comemorativas, civismo amor a pátria. A gente usava 

mapas que a gente, porque no próprio livro já vinha aquele mapa, então a gente tinha 

que explicar todinho pros alunos. (Professora A- 1950) 

Ensinar História era ensinar o passado. História como foi descoberto o Brasil.  De 

onde veio. Quem foram. O passado era bem presente na sala bem repetido. As datas 

comemorativas, dos fatos históricos era bem presente. O professor usava muito a 

cartolina, ali se escrevia com letras maiúsculas. Não fazíamos maquete. Relatar fatos 

daquela época de 1500, saber fatos decorados, chegada de Cabral, dos missionários, 

dos espanhóis, dos franceses, sabia tudo isso. Tinha que ter uma guarda em cada 

cidade. (Professora B-1968) 

Em história significava uma parte. Uma parte do Brasil. Porque ninguém tinha a 

história do Amazonas e a história do Humaitá. Era mais o amor à pátria. Até a 

história do Humaitá foi conquistada agora, a uns 10 anos pra cá. Em História tinha 

que saber contar alguma coisa do Brasil, as capitais, sabe tudo, nome das pessoas 

mais importantes vultos históricos essas coisas todas (Professora C-1976) 
 

 

Livro Didático ―Humaitá; Estudos Sociais‖ 3ª Série 1° Grau. Manaus. SEDUC, 1993. 

 

Percebemos que apesar das reformas escolanovistas, e demais movimentos a cerca da 

educação notamos que os métodos de ensino não se diferenciaram da História tradicional, 

deixando refletir desde sua gênese um ensino a favor da memorização muitas vezes 
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mecânicas, ligadas a datas comemorativas, heróis, e etc. Nas escolas busca-se apenas enfatizar 

a data dos acontecimentos, como por exemplo o dia da Independência do Brasil, dia do Índio, 

sem ter conhecimento do processo de constituição de cada fato social como se podemos 

verificar no rol de conteúdos expressos num livro didático adotado na mesma escola durante 

os anos de 1990. É interessante observar que se por um lado o livro didático garante o relevo, 

as datas comemorativas; por outro verifica-se a preocupação de destaque para o modo 

organização dos poderes executivo, legislativo e do poder judiciário com advertindo sobre as 

suas atribuições rigorosamente observadas nos textos propostas. 

Verificamos no conteúdo das entrevistas realizadas que o planejamento da aula se 

amparava pela proposição dos livros didáticos adotados. O ensino de História se 

configuravam pela metodologia de aulas expositivas. Vale observar também que neste 

período o 1º Grupo Escolar recebia uma Comissão de avaliação vinda da capital do Estado 

responsável pela aplicação de avaliação em todas as áreas de conhecimento. 

Vale destacar que o livro didático em análise (1993) não apresenta problematização 

dos conteúdos de ensino nem situações de aprendizagem que possibilitassem aos alunos 

refletir criticamente sobre o modo de convivência e produção da sociedade, muito menos a 

observação de contradições, debates, conflitos, mudanças e permanências que de um modo ou 

de outro marcam a nossa História Regional, Local e nacional. 

Considerações finais 

O período em análise nos mostra que o ensino de História segue o modelo do método 

tradicional, com conteúdos vinculados a ideologia do nacionalismo, do amor e respeito a 

pátria, por outro lado o livro didático de História se transforma numa bússola capaz de guiar o 

passo a passo do ensino da época. Embora tal disciplina esteja prevista nos Parâmetros 

Curriculares de Ensino e sobretudo na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em fase 

final de elaboracao, meta afirmada tanto pela LDB 9394/96 quanto pelo Plano Nacional de 

Educação e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, vale 

verificar que tal componente não é objeto de verificação do  atual Sistema de Avaliação do 

Desempenho Educacional do Amazonas (SADEAM), o que de certa forma acaba por colocar 

em cheque a visibilidade e importância atribuída a tal área de ensino. Um outro ponto 
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observado é que a BNCC propõe um ensino centrado numa história nacionalista desarticulada 

dos processos históricos de ordem mundial.  
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RESUMO 

Pautados numa abordagem qualitativa, é objetivo desta investigação apresentar uma reflexão sobre as 

especificidades do Programa de Formação de Profissionais da Educação Pública (PFPEP) frente aos novos 

rumos das políticas públicas de formação continuada no Brasil. Nesse sentido, o presente trabalho, recupera as 

especificidades do PFPEP como expressão historicamente determinada no âmbito das políticas educacionais 

implementadas no Estado do Amazonas a partir de 2012 pautada na ideologia da melhoria da qualidade do 

ensino por meio do monitoramento e formação dos profissionais da educação. Este trabalho nos leva a 

considerar, que tanto a formação inicial como a capacitação em serviço embora façam parte de etapas diferentes 

ambos corroboram e se completam no tocante a profissionalização, a atualização e qualificação permanente do 

oficio docente, por outro lado vale observar que a formação em serviço, não é o único fator que proporciona 

melhoria ao processo educacional, pois as condições adequadas de trabalho, experiência docente, recursos 

pedagógicos e salário também influenciam na qualificação deste complexo processo de ensino e formação. 

 

Palavras-chave: Formação em serviço, políticas de formação continuada, educação de qualidade. 

 
ABSTRACT 

Based on a qualitative approach, it is the objective of this research to present a reflection on the specificities of the 

Program of Training of Public Education Professionals (PFPEP) in face of the new directions of public policies of 

continuing education in Brazil. In this sense, the present work recovers the specificities of the PFPEP as a 

historically determined expression within the scope of educational policies implemented in the State of Amazonas 

from 2012 based on the ideology of improving the quality of education through the monitoring and training of 

education professionals. This work leads us to consider that both initial training and in-service training, although 

they are part of different stages, both corroborate and complete in terms of professionalization, updating and 

permanent qualification of the teaching profession, on the other hand it is worth noting that the formation in service, 

is not the only factor that provides improvement to the educational process, since the adequate conditions of work, 

teaching experience, pedagogical resources and salary also influence the qualification of this complex process of 

education and training. 

 

Key words: In-service training, continuing education policies, quality education. 

 

 

Introdução 

Pautados numa abordagem qualitativa, é objetivo desta investigação apresentar uma 

reflexão sobre as especificidades do Programa de Formação de Profissionais da Educação 

Pública (PFPEP) frente aos novos rumos das políticas públicas de formação continuada no 

mailto:rosimerisp@yahoo.com.br
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Brasil. Nesse sentido, o presente trabalho, recupera as especificidades do PFPEP como 

expressão historicamente determinada no âmbito das políticas educacionais implementadas no 

Estado do Amazonas a partir de 2012 pautada na ideologia da melhoria da qualidade do 

ensino por meio do monitoramento e formação dos profissionais da educação. 

Vivemos em um momento onde novas competências, seja da informação ou da 

comunicação, do conhecimento e da aprendizagem são exigidas dos docentes pela sociedade 

atual. Nesse sentido, faz-se necessário que a formação continuada de professores seja 

periódica e não se resuma em uma atividade exclusivamente técnica, nesse sentido por meio 

da análise do ―Programa de Formação de Profissionais da Educação Pública‖ (PFPEP), o 

presente artigo se pauta na possibilidade de tentar compreender as práticas de formação 

continuada destinadas aos profissionais da educação básica que recém-ingressaram na rede 

estadual de educação do Amazonas, bem como sua contribuição na melhoria da qualidade do 

ensino. Desse modo, delimitamos a pesquisa bibliográfica e documental como recurso 

metodológico com a finalidade de compreender as especificidades do modo de funcionamento 

do referido Programa de formação destinados aos profissionais em Estágio Probatório entre os 

anos de 2011 e 2016. 

Metodologia 

Se de um lado a metodologia conduz o trabalho científico, por outro, pautada em 

correntes/teorias, nos proporcionará condições de estruturar e compreender o processo de 

produção científica. Sem a teoria realizaremos um trabalho voltado apenas para o senso 

comum, sem reflexões de teóricos capazes de iluminar o nosso objeto de pesquisa. Nesse 

sentido, buscaremos no decorrer da pesquisa dialogar com diferentes autores que especificam 

e esclarecem sobre o nosso objeto de pesquisa. Observando e analisando por este ângulo: 

  

A falta de quadro teórico de referência traduz imediatamente um traço típico de 

mediocridade científica, porque a pessoa não dispõe de material de discussão, seja 

retirado de outros autores, seja proposto por si mesma. O confronto teórico crítico é 

condição fundamental de aprofundamento da pesquisa para se superar níveis apenas 

descritivos, repetitivos, dispersivos e apresentar penetrações originais. (DEMO, 

1985, p. 24) 

 

Para Karl Max, o homem constrói a sua história, no entanto, é condicionado pelas 

ações do meio, na relação com situações diferenciadas do contexto social, político e 

econômico nesse sentido o marxismo tem uma concepção de mundo ampliada, por ser uma 
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teoria social, política e econômica. Para Marx a sociedade é dividida em classes, desse modo, 

ressalta a relevância de buscarmos uma nova sociedade, onde todos tenham a possibilidade de 

desenvolver seu potencial de forma plena, em diferentes aspectos. Nesse sentido, pensamos 

que a realidade social influencia o modo de agir em diferentes ambientes, sendo que podemos 

realizar transformações conforme pensamos o mundo como ele é, e assim refletirmos sobre 

como gostaríamos que fosse, através de ações concretas e reflexivas sobre o momento vivido. 

(MINAYO, 2010).  

De certo modo o nosso trabalho de investigação se pauta nessa possibilidade de refletir 

sobre os processos de formação continuada dos docentes que atuam na rede pública de ensino 

em Humaitá-AM com o intuito de investigar a multifacetada, contraditória e complexa 

realidade educativa ao longo dos anos de 2011 a 2016 visto que diferentes pesquisas estão 

sendo realizadas na área educacional, como meio de verificar se temas relevantes são 

priorizados, para que mudanças significativas sejam direcionadas para a melhoria da 

sociedade. Pensamos que a partir do momento que surgirem pesquisas educacionais de acordo 

com os anseios atuais ou antigos, mas que ainda continuam influenciando o momento atual, 

será visto a importância da pesquisa educacional, de modo que os pesquisadores já não 

estarão reproduzindo ideias iguais, mas buscando a partir da sua própria realidade novos 

caminhos a serem explorados.  

Hoje especialmente questiona-se o tipo de método utilizado nas investigações 

educativas e a forma de abordar os diferentes problemas; questiona-se a investigação empírica 

por privilegiar só algumas formas de investigar a multifacetária e contraditória realidade 

educativa; e coloca-se a necessidade de uma reflexão sobre o contexto da investigação de 

onde se obtém seu sentido. (GAMBOA, 2012, p. 25) 

O método quando escolhido para guiar a pesquisa social é capaz de fazer compreender 

uma realidade que por ser embasada em diferentes contextos não é neutra e sofre diferentes 

influências, tanto internas como externas. Portanto, tudo que existe no mundo é capaz de 

sofrer modificações por estar entrelaçado em contradições diversas.  

O conhecimento acerca do que está sendo estudado, ou seja, a natureza do objeto 

pesquisado precisa ser compreendida de forma explícita, uma vez que apreender o real é 

tarefa árdua e exige um método capaz de subsidiar a leitura além do que se pode enxergar, por 

ser o mundo um complexo de coisas não acabadas.  
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Marx analisa de forma crítica os elementos contraditórios que norteiam a realidade 

social, sendo assim, por ―método de pesquisa‖, compreende se uma ―apropriação em 

pormenor‖ da realidade estudada: é a análise que colocará em evidência as relações internas, 

de cada elemento em si‖. Através do método dialético o fenômeno ou coisa estudada 

apresenta-se ao leitor de tal forma que ele o apreenda em sua totalidade‖. (GADOTTI, 1986, 

p. 31).  

Na concepção dialética, as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, 

mas em movimento: nenhuma coisa está ―acabada‖, encontrando-se sempre em vias de se 

transformar, desenvolver e neste caso o fim de um processo é sempre o começo de outro. 

(MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 83). No caso da Educação, amparados por uma visão 

dialética, podemos refletir de forma crítica sobre o mundo no qual estamos inseridos, a partir 

daí começamos a questionar sobre a relação que o objeto de estudo possui com as constantes 

mudanças no âmbito escolar e assim tentar compreender as ideologias presente nas relações 

sociais.   

Teixeira (2010, p.132) afirma que o enfoque crítico-dialético percebe o homem como 

―[...]ser social e histórico, determinado pelos múltiplos contextos como criador e 

transformador de múltiplos contextos. Educá-lo é formá-lo socialmente‖. Pelo fato de que o 

ser social e histórico vivencia diferentes fatores, tanto sociais, quanto econômicos e políticos é 

que deve ser oportunizado com a compreensão sobre o momento vivido e as relações 

históricas que influenciaram/influenciam esse processo, através de conhecimentos relevantes.  

Com esta pesquisa buscaremos indagar e construir um mapa introdutório sobre a 

politica de formação continuada instaurada entre os anos de 2011 e 2016 visando suscitar 

diferentes conhecimentos e descobertas sobre o tema em análise, proporcionando novos 

caminhos a serem pesquisados sobre o assunto. 

Nesse sentido pautados numa perspectiva qualitativa, nosso objetivo se figura pelo 

desafio de localizar dados e informações oficiais que expressem indícios capazes de compor 

uma reflexão sobre a formação continuada amazonense tendo por base os recentes parâmetros 

previstos na Resolução n.2 de 1º de julho de 2015 do Conselho Nacional de Educação  (CNE) 

bem como a Instrução Normativa de  nº 004/2012 da Secretaria de Educação do Estado do 

Amazonas (SEDUC) que de certo modo evidencia os novos rumos das políticas públicas 

educacionais atentas às exigências de parâmetros nacionais de avaliação e qualidade da 
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educação brasileira. Além do reconhecimento dos parâmetros oficiais a investigação se pauta 

na possibilidade de compreender a gênese e o teor do curso de formação em serviço vinculado 

ao PFPEP sob determinação da Instrução Normativa de nº 004/2012 de autoria da SEDUC.  

Resultados 

Sabendo-se que a educação não é estática, mas sim condicionada por fatores externos 

e internos, tais como, político, econômico e social, é que buscaremos maior compreensão 

acerca da formação continuada no decorrer da história da educação no Brasil.  

Observa-se que ao longo do século XX diversos momentos o processo de formação 

dos professores no Brasil ganham destaque como por exemplo durante a ditadura militar e no 

início do movimento de democratização da sociedade e os movimentos de globalização da 

cultura e da economia (SILVA E FRADE, 1997)
1
. Sendo assim, surge a necessidade de 

formar para o mercado de trabalho  um professor considerado como agente responsável pelo 

atendimento das novas exigências do mundo moderno. Para Romanelli (1978) 

 

[...] O capitalismo, notadamente o capitalismo industrial, engendra a necessidade de 

fornecer conhecimentos a camadas cada vez mais numerosas, seja pelas exigências 

da própria produção, seja pelas necessidades do consumo que essa produção 

acarreta. Ampliar a área social de atuação do sistema capitalista industrial é 

condição de sobrevivência deste. Ora, isso só é possível na medida em que as 

populações possuam condições mínimas de concorrer no mercado de trabalho e de 

consumir. Onde, pois, se desenvolvem relações capitalistas, nasce a necessidade da 

leitura e da escrita, como pré-requisito de uma melhor condição para concorrência 

no mercado de trabalho. ( p. 59) 

 

Percebe-se que as exigências da sociedade industrial determinou mudanças tanto no 

sistema de ensino, como na formação dos professores que consequentemente passará por 

modificações para trabalhar com pessoas advindas de diferentes classes sociais.  Com o 

surgimento de novas demandas o Decreto-Lei 8530, de 2 de Janeiro de 1946, observa a 

seguinte finalidade de formação dos professorado brasileiro: 

 

Art. 1º. O ensino normal, ramo de ensino do segundo grau, tem as seguintes 

finalidades: 

1. Prover à formação do pessoal docente necessário às escolas primárias. 

2. Habilitar administradores escolares destinados às mesmas escolas. 

3. Desenvolver e propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação da 

infância. 

                                                           
1 Apud Alferes e Mainardes, 2011, p. 01. 
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(...) 

Art.4º[...]Haverá três tipos de estabelecimentos de ensino normal: o curso normal 

regional, a escola normal e o instituto de educação. 

§ 1º Curso normal regional será o estabelecimento destinado a ministrar tão somente 

o primeiro ciclo de ensino normal. 

§ 2º Escola normal será o estabelecimento destinado a dar o curso de segundo ciclo 

desse ensino, e ciclo ginasial do ensino secundário. 

§ 3º Instituto de educação será o estabelecimento que, além dos cursos próprios da 

escola normal, ministre ensino de especialização do magistério e de habilitação para 

administradores escolares do grau primário. 
 

Nos anos 60, surgiu a ideia de que o povo poderia construir sua história de acordo com 

o momento vivido, pois nesse tempo a situação opressora a qual a população se encontrava já 

não era aceita por muitos revolucionários educacionais. Apesar do surgimento de uma 

conscientização política, a população continuou à margem do poder, os que tentassem 

manifestar opinião através de publicações ou letras de músicas eram exilados. A censura 

tomou conta e a palavra escrita passou a ser proibida, neste caso bibliotecas e livros foram 

destruídos, visto que o conhecimento era pensado como algo perigoso, pois as pessoas 

poderiam através de novas ideias realizar possíveis reivindicações.  

Nos anos 60, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP 

promoveu, em colaboração com a direção dos Cursos de Aperfeiçoamento do Instituto de 

Educação do Rio de Janeiro, um estudo sobre o tema do aperfeiçoamento docente, realizando 

questionamentos junto aos professores, com o objetivo de verificar o que pensavam sobre os 

cursos de formação. (ANDALÓ, 1995)
2
 

Os resultados da pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – 

INEP demostraram que 80% dos docentes propunham uma reforma no sentido de se tratar de 

assuntos práticos de interesse do professor primário; 69% sugeriram que as aulas deveriam 

partir de problemas reais do cotidiano escolar; 42% opinaram que tais aperfeiçoamentos 

deveriam ser planejados levando em consideração as sugestões dos docentes; 43% 

recomendaram mais ênfase nas questões práticas. (ALFERES e MAINARDES, 2011, p. 01) 

A década de 70, a luz da modernização social, o educador ainda era visto como técnico 

em educação. A formação continuada ganha relevo no Brasil e se expande devido ao advento 

da modernização social, o que exigiu recursos humanos mais qualificados para atender às 

demandas do governo militar, que enfatizou a necessidade de formar trabalhadores, tornando-

se este o principal objetivo da educação na época (ALFERES e MAINARDES, 2011, p. 02)  

                                                           
2 Apud Alferes e Mainardes, 2011, p. 01. 
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No final dos anos 1970 (1978), vai ao ar o primeiro programa de aperfeiçoamento de 

professores que utiliza um sistema de multimeios. Trata-se de "Por um ensino melhor", que 

tem como subtítulo: "Treinamento de professores do ensino de 1o grau por multimeios" 

conforme identifica (FILHO E ALVES 2003).  

Pela primeira vez no Estado de São Paulo utilizam-se a mídia televisiva e a mídia 

impressa de forma combinada, a partir de convênio assinado entre MEC/Prontel, a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Fundação Padre Anchieta - TV2 

Cultura. Para recepcionar a programação, instalam-se em todo o Estado mais de mil 

telepostos, cada um sob a responsabilidade de um monitor. O objetivo principal 

dessa programação era propiciar ao maior número possível de educadores a 

oportunidade de participar de um processo de atualização pedagógica. O programa 

voltava-se basicamente para os professores em exercício no primeiro segmento do 

ensino fundamental. (FILHO e ALVES, 2003, p. 280)  

 

Sobre a questão da formação continuada é explicitado que: 

Pesquisadores como Alferes e Mainardes (2011) observam que desde a década de 80, 

as pesquisas demonstram que a formação continuada oferecida pelos órgãos do Estado aos 

professores da rede pública quase não tem surtido efeito, pois falta uma política séria de 

capacitação, visto que as propostas implementadas pelos governos são descontínuas e não 

atendem às necessidades da escola e dos professores.  

A década de 90 apresenta uma abordagem propícia ao desenvolvimento educacional. 

Se nas décadas anteriores o professor era visto como técnico infalível, nesta década há uma 

demanda por professorado pesquisador, capaz de exercer papel importante na qualificação da 

educação, além de ter respaldo em leis que proporcionam direitos e deveres que antigamente 

não existiam. Nesse sentido, nos anos 90 a formação docente em serviço passou a ser visada 

com maior ênfase, uma vez que apenas o treinamento pelo qual os professores passavam, não 

eram suficientes para qualificar o processo de aprendizagem.  

O que se observa neste período é o estabelecimento de políticas educacionais focadas 

em cursos aligeirados sob o formato da organização de Institutos de formação, expandindo o 

rol de cursos de licenciaturas, do curso normal superior e principalmente de cursos a 

distância.  

Nos anos 90 por exemplo com a nova Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96, a formação 

do professor das séries iniciais foi elevada ao nível superior, fazendo cumprir que essa 

formação seria realizada em Universidades e Institutos Superiores de Educação, nas 

licenciaturas e em cursos normais superiores. Os cursos normais de nível médio seriam 
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admitidos como formação mínima, essa informação encontra-se no artigo 62 da LDB 

9.394/96, 

A formação de docentes para atuar na Educação Básica far-se-á em nível superior, 

em curso de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, 

admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em nível 

médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996)  

 

O Programa de Formação de Profissionais da Educação Pública (PFPEP) subsidiado pelo 

governo estadual do Amazonas por exemplo, tem sua gênese numa política de formação continuada, 

implementada pela Secretaria de Estado de Educação, com o objetivo de fortalecer o sistema público 

de ensino e promover a melhoria da qualidade do ensino público por meio do monitoramento e 

formação dos novos professores e pedagogos. Neste sentido, a Secretaria de Educação estabelece para 

o ano de 2012 tal Programa com o intuito de avaliar de forma intensiva o desempenho profissional dos 

novos servidores, nomeados a partir do concurso público realizado em 2011. Nesse sentido, vale 

observar que a avaliação de desempenho profissional é uma tendência mundial dos governos que 

buscam ativamente a melhoria da qualidade da educação pública. (SEDUC, PROGRAMA DE 

ESTÁGIO PROBATÓRIO, s/d). 

O principal objetivo é promover a melhoria da qualidade do ensino por meio do 

monitoramento e formação dos novos professores e pedagogos. Os resultados do 

programa começarão a ser sentidos imediatamente, principalmente por meio da 

motivação destes novos profissionais e pelo cuidadoso monitoramento das 

respectivas atividades nas escolas. E persistirão em longo prazo, pois até julho de 

2014 acontecerá um extenso programa de formação de profissionais da educação 

pública (PFPEP), com realização de grandes seminários presenciais em Manaus em 

teleconferência com todos os 61 municípios do interior do estado; combinado com 

modernos recursos de Educação a Distância. (SEDUC, s/d)
3
.  

 

Sob os moldes da modalidade de Educação a Distância o PFPEP estabelece um curso 

de aperfeiçoamento amparado por uma metodologia de funcionamento que se configura pela 

proposição de atividades como ―Fórum de discussão‖, ―Atividades on-line‖, pautadas na 

apresentação de questionários – ambos com duração quinzenal. A plataforma em analise 

dispõe de pelo menos duas atividades online por semestre além da realização de um 

Seminário presencial e da indicação de uma Avaliação – sendo ambas ações de caráter 

presencial na fase de conclusão de cada módulo. Tal curso a distância oferece um conjunto de 

materiais didáticos compostos de 4 guias de estudos. O gerenciamento e a oferta da 

plataforma está sob a coordenação eletrônica do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da 

                                                           
3
 Informações gerais sobre o programa de formação disponível em: 

http://www.educacao.am.gov.br/servicos/publicacoes/estagio-probatorio/ 

http://www.educacao.am.gov.br/servicos/publicacoes/estagio-probatorio/
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Educação
4
 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Nesse sentido o Conteúdo do curso 

destinado aos educadores em estágio probatório se organiza em 4 volumes. No Volume I 

denominado ―Avaliação‖, o objetivo é proporcionar ao professorado uma discussão sobre a 

importância do Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas – 

SADEAM, dos Indicadores educacionais no Brasil e no mundo bem como dos reflexos da 

Avaliação educacional interna, externa, de pequena ou grande escala. Já o Volume II, pautado 

na categoria ―Currículo‖, o objetivo é situar o professor, nos debates sobre currículo e 

políticas curriculares, de maneira que possa assumir um papel ativo na discussão sobre ―o 

que‖ e ―como‖ e ―para que‖ se ensina visando a construção do projeto pedagógico da escola 

bem como das recentes mudanças processadas nas políticas curriculares da Educação Básica a 

partir da aprovação das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais. Por se tratar de um tema 

atual, o volume se utiliza de documentos legais, dados obtidos por meio de entrevistas com 

agentes direta ou indiretamente envolvidos na produção das referidas politicas além de 

trabalhos mais teóricos de autores especialistas sobre o tema. O Volume III apresenta os 

principais elementos do marco constitucional de 1988 e sua influência na produção e 

implementação de políticas públicas na área da educação. Com destaque para a 

responsabilidade docente frente ao cumprimento da legislação educacional vigente este 

volume de estudo contempla categorias de análise como ―poder‖, ―legitimidade‖, ―Estado‖, 

―governo‖, ―democracia‖, ―política‖ além de outras amplamente revisitadas. O volume IV 

denominado Gestão Escolar finaliza o processo de estudo do cursista participante do PFPEP e 

informa aos professores sobre a gestão autoritária e democrática, contextualizando que a 

organização da escola tenha seu princípio no Projeto Político Pedagógico, o qual deve ser 

construído levando em conta, dentre outros aspectos, a diversidade cultural dos grupos que a 

procuram e à participação responsável de todos na sua efetivação, a partir do compromisso 

coletivo com resultados educacionais cada vez mais significativos.  

                                                           
4
 Conforme informações disponíveis no site, o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAED) 

vinculado a Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) realiza programas de avaliação educacional, tanto na 

formação de especialistas na área de gestão da educação pública quanto no desenvolvimento de tecnologias de 

administração escolar. O CAED atua junto ao Governo Federal, Estados, Municípios, instituições e fundações na 

proposição de avaliações de larga escala com o desenvolvimento de medidas de desempenho e na pesquisa de 

fatores intra e extraescolares associados ao desempenho. Seu objetivo central se configura por oferecer dados e 

informações fundamentais capazes de subsidiar ações de melhoria da qualidade da educação e equidade nas 

oportunidades educacionais. A Unidade de Formação oferece curso de especialização e de aperfeiçoamento com 

o intuito de criar estratégias que contribuam com a melhoria da qualidade do ensino público em nosso pais. 

Informações sobre o CAED estão disponíveis no site a seguir: (http://www.formacao.caedufjf.net)). 
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O que se observa com esta pesquisa é que se de um lado CNE regula as normas 

gerais de funcionamento dos cursos de formação em serviço por outro lado se observa que a 

Instrução Normativa de nº 004/2012 (SEDUC) disciplina procedimentos e define critérios 

para a implementação do Processo de Avaliação de Desempenho dos Servidores da Carreira 

do Magistério em Estágio Probatório da Secretaria de Estado da Educação do Amazonas 

(SEDUC). Neste caso tal instrução normativa da SEDUC inaugura e vincula a ―Formação em 

Serviço‖ como um dos critérios de cumprimento do Estágio Probatório em curso: 

 

[...] a todo servidor, ano a ano, será aplicado treinamento de Formação em Serviço, 

oferecido pela Secretaria de Educação (SEDUC), de participação compulsória do 

servidor sujeito a Estágio Probatório, quando ao final de cada treinamento, será 

atribuída ao servidor, uma nota resultante da média das notas atribuídas, por critérios 

de participação, somada ao resultado da avaliação escrita. b) A avaliação do 

aproveitamento do servidor, no Treinamento de Formação em Serviço, será de 

responsabilidade da equipe ou setor executor do treinamento. c) O resultado da 

avaliação do Treinamento de Formação em Serviço deverá ser encaminhado pela 

equipe ou setor executor, à Comissão Central do Estágio Probatório, no prazo de 10 

dias úteis, contados da data de encerramento do treinamento. d) No caso de a 

Secretaria de Educação (SEDUC) não oferecer o Treinamento de Formação em 

Serviço ou não remeter as notas, no prazo acima informado, prevalecerá como nota 

do servidor, à média distribuída, pela somatória da aula prática, da auto-avaliação e 

da avaliação geral. [...] (INSTRUÇÃO NORMATIVA /SEDUC Nº 004/2012) 
 

Durante o período de Estágio Probatório, cada membro da Comissão Escolar, 

seguindo um roteiro de observação, definido pela Comissão Central, avaliará periodicamente, 

pelo menos, uma aula prática do professor.  A proposta da Instrução Normativa é que a 

Avaliação Geral dos educadores seja subsidiada por fichas sistematizadas durante todo o 

processo de Estágio Probatório e ao final deste percurso seja atribuída uma nota que 

represente a somatória da aula prática, da auto avaliação e sobretudo da nota de participação 

do curso de ―Formação em serviço‖, quando houver.  

Conclusão 

O tema em análise nos leva a considerar, como bem observa Torres e Corullón 

(2000), que tanto a formação inicial como a capacitação em serviço embora façam parte de 

etapas diferentes ambos corroboram e se completam no tocante a profissionalização, a 

atualização e qualificação permanente do oficio docente, por outro lado vale observar que a 

formação em serviço, não é o único fator que proporciona melhoria ao processo educacional, 

pois as condições adequadas de trabalho, experiência docente, recursos pedagógicos e salário 
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também influenciam na qualificação deste complexo processo. O nosso desafio neste caso 

reside no fato de dar andamento a esta investigação a fim de identificar o posicionamento 

docente frente ao curso ofertado pelo PFPEP sem desconsiderar os desafios enfrentados por 

cada um deles na sua prática escolar. 
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RESUMO 

A proposta desse trabalho é analisar a tentativa de criar uma identidade cívica no antigo Território Federal do 

Rio Branco, usando a rede pública de ensino como instrumento para alcançar esse objetivo. Começando no 

governo de Getúlio Vargas e encerrando no final do regime militar. As atividades desenvolvidas na rede pública 

de ensino eram voltadas para esse fim, como exemplo, a semana da pátria, que iniciava no 07 de setembro e se 

estendia até o 13 de setembro, data da criação do Território. Além de todo um calendário e estratégias voltadas 

para este fim, funcionava como uma política de submissão e respeito ao governo da época pesquisada. 

 

Palavras-chave: Território Federal do Rio Branco. Civismo. Identidade. 

 

ABSTRACT 

The proposal of this study is analyze the attempt to create a civic identity in the former Federal Territory of Rio 

Branco, using the public school system as an instrument to achieve this goal. Beginning in the government of 

Getúlio Vargas and terminating at the end of the military regime. The activities developed in the public school 

system were aimed at this purpose, for instance, the homeland week, which began on September 07 and 

extended to September 13, date of establishment of the Territory. Beyond a whole schedule and strategies aimed 

at this purpose, it functioned as a policy of submission and respect to the government of the time of the research.  

 

Keywords:  Federal Territory of Rio Branco. Civility. Identity. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa tem o objetivo de identificar e analisar a tentativa de construção de uma 

identidade cívica no antigo Território Federal do Rio Branco, inicialmente no Governo Vargas 

e depois se estendeu até o início da segunda metade da década de 1980 já como Território 
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mailto:mendessilvania@yhaoo.com
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Federal de Roraima
1
.  

A pesquisa foi realizada primeiramente como uma pesquisa bibliográfica e também 

documental, a escassez de informações fez com que esse trabalho tivesse como fonte primária 

os jornais da época, o Jornal Boa Vista, que circulava naquele período, era do governo, que 

servia como propaganda dos regimes que se impunham em cada período, o que permitiu uma 

boa coleta de informações sobre os acontecimentos  que culminavam com a proposta da 

construção da identidade cívica, o que permitiu uma análise interessante do tema, desvelando 

as intenções do governo como discurso de formar o cidadão patriótico. 

É uma pesquisa importante para refletir sobre o atual momento  em que o país se 

encontra, a história nos ensina muito sobre governos golpistas e corruptos, e políticos que 

legislam em causa própria, em detrimento da população economicamente menos favorecida, e 

agora com a retirada das conquistas em vários segmentos, principalmente na educação e os 

direitos trabalhistas, portanto, é um trabalho que nos ajudará certamente nas reflexões do que 

representou as estratégias de governos que se impunham pela força ou por outros recursos e 

estratégias, como o atual governo tem feito. 

 

A criação do Território Federal 

Os territórios foram criados em 1943, no caso de Roraima só foi instalado um ano 

depois. Com a criação do Território Federal do Rio Branco surge a preocupação com a 

construção de uma identidade cívica. Não era uma questão local: tanto no governo de Getúlio 

Vargas quanto durante o regime militar, essa questão foi transformada em mecanismo de 

controle. Por isso se faz necessária uma rápida análise desse aspecto em razão de sua 

importância na constituição do Estado de Roraima. 

Os instrumentos que foram utilizados inicialmente e, depois, durante o período da 

ditadura militar foram os mesmos. Desfiles escolares, militares, aniversário da cidade, 

Semana da Pátria e qualquer outro, serviam de instrumento para a construção da identidade 

cívica com identificação ao governo. Segundo Nagle (2009), o caráter cívico desenvolvido no 

Território Federal do Rio Branco, atual estado de Roraima, teve sua origem, de certa maneira, 

na segunda década do século XX. Representou, naquele momento, período fértil para o 

desenvolvimento e organização de ideias nacionalistas, que se multiplicarão nas décadas 

                                                           
1 
Mudança de nome ocorrida em 1962. 
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seguintes. 

A partir desse período, manifestações nacionalistas começaram a ocorrer de forma 

sistemática e influenciadora. No campo da educação elas foram amplamente divulgadas, 

especificamente nos livros didáticos de conteúdo moral e cívico, com uma acentuada 

conotação patriótica. A doutrinação educacional nesse período foi intensa, 

Ocorre que a doutrinação iniciada no campo da educação escolar repercutiu, na época, 

muito mais do que quaisquer outros, além do que teve maior continuidade; e com a 

situação criada com as colônias imigrantes, principalmente no sul do país, e cuja 

consequência mais significativa foi o desencadeamento do processo de nacionalização 

da escola primária, aparece outro foco desses sentimentos nacionalista. (NAGLE, 

2009 p. 57). 

 

O nacionalismo sempre tem sido instrumento de manipulação ideológica, 

principalmente nos regimes ditatoriais. No caso de Boa Vista, desde a criação do território em 

1943, esse processo foi utilizado para legitimar o regime político da época. Até a década de 

1990 os governadores do Território e depois do Estado, foram militares. Com o golpe militar 

de 1964 o caráter cívico e militarizado foi intensamente explorado. 

Esse projeto de nacionalidade brasileira influenciou na construção do sistema 

educacional de Roraima, pois a atuação no campo político-educativo institucional foi 

formalizada pela instauração de um discurso que enaltecia a unidade nacional.  

 

O Papel das Escolas  

 

As escolas reproduziam esse discurso ideológico e suas ideias. Nos anos de 1940 a 

escola exigia dos alunos a adequação aos padrões do Estado promovendo a ideia de 

construção de uma nacionalidade formadora de cidadãos para a nação (MACEDO, 2012).  

O Hino Nacional e o hino escolar eram transformados em verdadeiros rituais 

patrimonialistas culturais, tentando transmitir um passado glorioso de exaltação ao 

desbravador lusitano no território, o que contrastava com a imensa presença de comunidades 

indígenas e a carência vivida na região. 

As atividades culturais da capital do Território eram provincianas.  Em 1962, a cidade 

possuía 3.910 volumes catalogados na biblioteca da municipalidade, um teatro com 180 

lugares, um cine-teatro com 260 lugares, uma associação literária com 18 membros e seis 
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associações desportivo-recreativas com 1.138 associados. Esse era o contexto cultural da 

capital. Os municípios do interior eram ainda mais carentes de atividades culturais e de 

recursos financeiros. 

Ao ensino, nesse período, foi atribuído um sentido extremamente cívico, ou seja, a 

formação inicial deveria ter o cunho patriótico, com o discurso da ―grandeza de nossa terra e 

nossa gente”, e a projeção de um Brasil sobrepujante (OLIVEIRA, 1986).  

Durante os anos da ditadura militar foi ampliada a relevância no caráter cívico e seu 

uso como instrumento de exaltação desse período. O governo do Território e a prefeitura da 

capital se encarregavam da organização dos desfiles, e nas diversas comemorações, com um 

calendário intenso. Nos anos de 1970 Roraima, por intermédio do governo territorial 

incorpora o discurso oficial do governo militar, de integração do território ao restante do país. 

O instrumento utilizado era a promoção do caráter cívico em todos os eventos e datas 

comemorativas. 

Além do caráter militarizado dessa construção cívica, havia a ação da igreja, 

especificamente da igreja católica. As festividades religiosas como procissões, quermesses, 

novenas, dias santos entre outros, eram patrocinados pelos grandes proprietários e pecuaristas 

do local (MAGALHÃES, 1986). O caráter de subordinação era o mesmo das festividades 

cívicas dos anos de 1940 durante o regime militar. 

Havia, portanto, uma transmissão exacerbada do civismo, reforçada pelos livros da 

época e das atividades desenvolvidas nas escolas. A Divisão de Ensino procurou integrar 

professorado e alunos na função primordial de veicular e despertar o civismo, por meio de 

comemorações, nas datas nacionais. Comemorações como o Dia do Soldado, aniversário da 

administração local, Semana da Pátria, Dia da Árvore, Semana da Criança, entre outras datas 

refletiam bem essa preocupação cívica. 

 

O discurso da integração nacional 

Esse discurso de integração nacional subtendia naquele momento o rompimento do 

isolamento e da escassez de produtos de primeira necessidade, o que era muito comum na 

região naquela época (MARTINS, 2010). Na prática, não acontecia mudança desse quadro e a 

população continuava em estado de abandono. Mas as comemorações públicas geravam certo 

―arranjo político‖, acomodando igreja, fazendeiros e governo em detrimento dos interesses e 
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necessidades do povo em geral. 

O destaque das comemorações cívicas transformou a Semana da Pátria, incluindo o 

Sete de Setembro, em data de referência patriótica, com a participação das comunidades 

indígenas no interior do Território, embora menor que capital. O Jornal Boa Vista fazia 

referência aos desfiles de 7 de setembro e servia como divulgador de todas as ações do 

governo, inaugurações, festividades e todas as propagandas possíveis tanto do governo do 

território quanto de nível federal: 

 

O dia da pátria foi intensamente comemorado em todos os quadrantes de Roraima, 

inclusive nas comunidades indígenas. Na Capital, o ponto culminante dos festejos da 

Independência foi o grande desfile militar-estudantil, na orla da Praça do Centro 

Cívico e que atraiu uma multidão de crianças, jovens, adultos e velhos. (JORNAL 

BOA VISTA, 1975). 

 

 
Figura 01 ‒ Instrumento de propaganda local e do governo militar 

Fonte: Centro de Documentação do Curso de História da UFRR (JORNAL BOA VISTA, fev. 1983). 

 

Não havia uma especificação do número de pessoas na reportagem, mas era um 

acontecimento importante que mobilizava as cidades e as comunidades onde eram 

organizados os desfiles.  
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Outra data importante era o 13 de Setembro, data da criação do Território Federal do 

Rio Branco, acontecimento que reunia número de pessoas ainda maior do que o Sete de 

Setembro. Atualmente, em Roraima, essa data é muito pouco lembrada, embora exista um 

bairro com esse nome. Mesmo na literatura regional dos historiadores, recebe pouco destaque. 

Os hinos eram cantados nos momentos que antecediam as aulas ou alguma solenidade, 

criando práticas e representações mais significativas na memória coletiva da escola e 

contribuindo para a criação de uma identidade escolar de natureza cívica. A disciplina dos 

alunos era outra preocupação, deveria estar de acordo com o que pretendia o governo da 

época, procurando coibir qualquer sentimento que não fosse voltado para o interesse do país, 

pelo menos a ideia era essa. 

As celebrações cívicas se intensificaram com o golpe de 1964, representando um 

contexto sociopolítico que perdura até o final da década de 1970. Essas comemorações cívicas 

foi uma tentativa de criar a chamada ―roraimidade‖, alinhada à ―brasilidade‖, consideradas 

como necessárias para uma região definida pelos militares como estratégica. Para esta região 

da Amazônia, localizada numa tríplice fronteira, com alta taxa migratória, inicialmente 

espontânea e posteriormente, nos anos de 1990, incentivada pelo governo local. 

 

Figura 02 – Desfile estudantil em 1949 em Boa Vista  

Fonte: COSTA (1949). 
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Figura 03 – Foto de alunos prontos para o desfile, em Boa Vista  

Fonte: Acervo de Sergio Covello Aranha (no centro da foto, em 1966). 
 

 

Figura 04 – Publicação destacando o desfile cívico/estudantil  

Fonte: Centro de Documentação do Curso de História da UFRR (JORNAL BOA VISTA, 1982). 
 

As Figuras 02, 03 e 04 mostram a preocupação com o desfile estudantil nas datas 

alusivas ao 07 ao 13 de setembro, em períodos diferentes, com intervalos bastante 

consideráveis, 1949, 1966 e 1982. Elas mostram os esforços para construir uma identidade 
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cívica e patriótica. No entanto, ao longo das décadas, prevaleceu em Roraima uma identidade 

local bem distinta, em razão do alto fluxo migratório e do sentimento dos habitantes nativos 

dessa região da Amazônia.  

Os registros sobre perseguição política em Roraima são escassos. Há depoimentos de 

professoras aposentadas que chegaram a ser ameaçadas de transferência para lugarejos de 

difícil acesso. Santa Maria do Boiaçú era o local preferido dos governos locais para enviar os 

desafetos e até hoje é um local de difícil acesso (PURCENO, 1999). 

 

Considerações Finais 

 

O governo militar não logrou êxito na construção de uma identidade nacional. Hoje se 

percebe que Roraima apresenta um regionalismo resultante da presença de nordestinos, 

gaúchos e de pessoas de outras partes do país, que escolheram Roraima para viver. Sobrou 

muito pouco do caráter de construção da nacionalidade brasileira implantada pelos militares. 

O atual Estado de Roraima passou por esse processo e isso deixou uma comprovação 

do caráter manipulador e dominador dos regimes ditatoriais, principalmente no período de 

1964 até 1985. Os jornais da época, utilizados como fontes primárias neste trabalho, 

demonstram claramente as estratégias utilizadas, inclusive o próprio jornal era um veículo de 

propaganda do governo loca e do governo militar. 

Mas o instrumento mais poderoso utilizado pelo regime militar, e por todos os regimes 

com esse caráter de dominação, é a educação, no caso aqui a rede pública de ensino tinha uma 

função importante no processo de construção de um princípio cívico exacerbado para a 

manutenção da ordem estabelecida. 

Portanto, esse tema não se esgota e permite uma reflexão, nesse momento político que 

o país vive, e que está retroagindo na história, retirando direitos e conquistas de anos de lutas 

de todos os seguimentos da sociedade civil, é um momento de muito pesar, mas também de 

uma reflexão que leve a mobilização, para que como no passado, esses grupos políticos que 

ora se apresentam no poder, com o aval do judiciário sejam vencidos. 
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GT 2: Políticas Educacionais 

 

RESUMO 
Esse texto apresenta um estudo com uma abordagem interpretativa do livro didático considerando a aplicação da 

Lei n. 10.639/03. Tem como objetivo geral demonstrar a construção social do negro demonstradas nos livros 

didáticos. Como recorte para análise de dados seleciona-se os livros didáticos das disciplinas de Língua 

Portuguesa e História no 5º ano do Ensino Fundamental, ano 2014. Na construção da pesquisa conduz para uma 

possível interpretação que reafirma a cultura negra como elemento sociocultural que esteve oculta aos olhares 

das Políticas Pública. Sabe-se da necessidade dentro da perspectiva da Lei 10.639/03, de gerar um novo 

entendimento do negro diante do espaço educacional brasileiro. Os autores trabalhados neste estudo apostam em 

uma compreensão democrática das diferenças e mostram a importância de se cumprir o que preveem na Lei n. 

10.639/03 e outras legislações que buscam criar uma postura pedagógica mais consciente e intercultural. 

 

Palavras-chave: 1 Ensino. 2 Cultura Negra. 3 Livro didático 

 

ABSTRACT 

This text presents a study with an interpretative approach to the textbook considering the application of Law no. 

10,639 / 03. It has as general objective to demonstrate the social construction of the black demonstrated in the 

textbooks. As a clipping for data analysis, the textbooks of the subjects of Portuguese Language and History are 

selected in the 5th year of Elementary Education, in 2014. In the construction of the research, it leads to a 

possible interpretation that reaffirms black culture as a socio-cultural element that was hidden from policies. We 

know of the need, within the perspective of Law 10.639 / 03, to generate a new understanding of the Negro 

before the Brazilian educational space. The authors of this study bet on a democratic understanding of the 

differences and show the importance of complying with what is envisaged in Law no. 10.639 / 03 and other 

legislation that seek to create a more conscious and intercultural pedagogical posture. 

 

Keywords: 1 Teaching. 2 Black Culture. 3 educational politics 

 

 

Introdução 

A construção desse texto perpassa pelo reconhecimento da contribuição dos negros na 

construção do nosso país e consequentemente rompendo com uma visão do negro escravo, 

que perdura até hoje em algumas instituições de ensino, principalmente quando abordado o 
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período histórico do Brasil Colônia e Império. Essa visão consolidada pode ser um dos 

elementos que contribuiu para gerar mais preconceitos sociais. 

Com o advento da Lei n. 10.639/03 estabeleceu-se o ensino da História da África e da 

cultura afro brasileira, tanto no Ensino Fundamental como no Ensino Médio. Compreende-se 

que essa lei pode ser considera uma conquista dentro do contexto no que se refere o combate 

ao preconceito, racismo, discriminação e nas lutas a redução à desigualdade. 

Com uma leitura reflexiva, a partir de Ferreira (2004) e Amâncio (2008) conduz a 

compreensão que o desconhecimento sobre a cultura negra, bem como a contribuição dos 

povos africanos para construção da sociedade brasileira, faz com que as relações atuais 

conduzam para vivencia de tensões socioculturais gerando o preconceito, apesar da cultura 

negra está de certa forma tão evidente no meio da sociedade, a exemplos é da capoeira, 

música e comidas. 

A necessidade desta lei surge a partir do momento em que a escola é compreendida 

como um instrumento de transformação da sociedade tanto no pensamento quanto na conduta 

pessoal. Dentro do contexto escolar a aplicação da Lei n. 10.639/03 propõe uma reformulação 

do currículo escolar, incluindo também uma revisão dos materiais didáticos para o melhor 

aprofundamento do estudo da história e cultura afro-brasileira.  

Este texto surge a partir de experiências das autoras como professoras de Ensino 

Básico e justifica-se pela necessidade de conhecer e aplicar a Lei n. 10.639/03, uma vez que é 

obrigatório o ensino da História e da cultura afro-brasileira e africana nos níveis de ensino, 

tanto público quanto privado. Esta lei propõe novas diretrizes no currículo escolar ressaltando 

assim a valorização e contribuição da cultura afra para a nossa nação. 

Esse texto apresenta ainda como objetivo geral demonstrar a construção social do 

negro nos livros didáticos, considerando a necessidade da criação e aplicação da Lei n. 

10.639/03 a partir do livro didático nas disciplinas de Língua Portuguesa e História no 5º ano 

do Ensino Fundamental. Assim como, apresentar a valorização da cultura afro-brasileira para 

a construção dos conhecimentos dos alunos a partir do material utilizado em sala de aula. 

Dessa forma, apresenta-se como questionamentos norteadores as seguintes perguntas: 

Como está sendo a apresentada da Lei n. 10.639/03 nas disciplinas de Língua Portuguesa e 

História do Ensino Fundamental? Tal questionamento surge do pressuposto de que a cultura 

negra esteve estagnada por centenas de anos e foi por muitos anos considerados um povo 
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inferior. Sabe-se da necessidade, dentro da perspectiva da Lei N.10.639/03, de gerar um novo 

entendimento do negro dentro do espaço educacional brasileiro. 

Sendo assim, esse texto aborda a busca pela compreensão da atual realidade 

educacional o nosso país, tento como fonte de análise o livro didático a partir das imagens 

representativas nos livros didáticos do 5º ano do Ensino Fundamental. 

Uma reflexão teórica 

A ineração entre o Brasil e o Continente Africano, dentre as representações tem-se os 

diálogos literários, paralelamente às interações históricas, culturais e socioeconômicas. Com o 

advento da Lei n. 10.639/2003, esse diálogo deixa de ser uma condição de possibilidade para 

tornar-se uma obrigatoriedade. 

Sugestões práticas para a efetivação da Lei n. 10.639/2003 vem contribuir com a 

construção dos textos das literaturas africanas e afro-brasileira. Nesse sentido, Amâncio 

(2008, p. 107) discorre sobre as atuais literaturas, pois essas ―criam muitas oportunidades de 

inovação para a prática pedagógica de professores de vários segmentos da Educação Básica e 

da Educação Infantil‖. Identifica-se a necessidade de possibilitar novas relações entre a escola 

e a comunidade, que pode ser coparticipante na promoção de eventos que celebram a riqueza 

da cultura negra.  

Dessa forma, alunos e professores assumam novos posicionamentos na escola, onde 

são pesquisadores, poetas, bailarinos, debatedores, sempre críticos e sensíveis aos elementos 

que unem à África e sua literatura com o ato de ensinar. 

No Brasil são incontáveis os estudos que afirmam a presença de elementos culturais 

africanos recriados em nosso contexto histórico, social e cultural. É também notório como tal 

movimento intercontinental, intercultural e que permeia a vida, os modos de serem, os 

conhecimentos, as tecnologias, os costumes, a musicalidade e a corporeidade dos outros 

grupos étnico-raciais que fazem parte da nossa população. 

Em reivindicações políticas sempre incluiu a urgência de uma escola democrática que 

reconheça, valorize e trate de forma ética e profissional a diversidade étnico-racial. Uma 

escola que não reproduza em seu interior práticas de discriminação e preconceito racial, mas 

que, antes, eduque para diversidade. Uma instituição de ensino deve ser direito social para 

todos, trabalhando as diferenças (GOMES, 2012). 
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A partir dos autores nota-se que além das interações estético-discursivas, 

compreendidas como uma abordagem que explora as relações de tensão e lutas no campo 

literário, mostra-se neste contexto que a partir da leitura de suas respectivas literaturas, 

especialmente aquelas produzidas no período de lutas de libertação nacional, é possível 

verificar o diálogo dessas produções com as dos escritores afro-brasileiros. 

Segundo Duarte (apud Amâncio et al, 2008, p. 85) diz que a Literatura Afro-Brasileira 

corresponde: 

Um conceito em construção, processo e devir. Além de segmento ou 

linhagem, é componente de amplo encadeamento discursivo. Ao mesmo 

tempo dentro e fora da Literatura Brasileira. Constituem-se a partir de textos 

que apresentam temas, autores, linguagens, mas, sobretudo, um ponto de 

vista culturalmente identificado a afro-descendência, como fim e começo.  

 

Para o autor, isso significa a capacidade de ver o outro, construir outras interpretações 

que ajudem o homem a avançar na complexa aventura humana, considerando que a formação 

do conhecimento dever ser ―coerentes com essa sabedoria, oriunda de nossos ancestrais 

africanos, pode-se dizer que o conhecimento precisa e deve ser um ato de emancipação 

intelectual, social, política e cultural‖ (FERREIRA, 2004, p. 62). 

Compreendendo o conhecimento como um ato de fortalecimento pode significar a 

capacidade de ver o outro, conviver com outros universos culturais, compreendê-los na sua 

diferença em relação a sua própria cultura e, assim, apontar novos caminhos, construir outras 

interpretações que ajudem o homem e a mulher a avançar na complexa aventura humana. 

Dessa forma, defende-se a construção do conhecimento a partir da compreensão do ensino 

aprendizagem envolvendo os princípios de igualdade e respeito. 

Ainda para o autor, a Lei 10.639/03 e suas respectivas Diretrizes Curriculares 

Nacionais trazem em si uma concepção emancipatória de conhecimento. Nelas estão contidas 

a ideia de que conhecer e compreender a história e a cultura africana e afro-brasileira é mais 

um passo no processo de libertação do racismo ambíguo ainda impregnado no imaginário e 

nas práticas sociais. 

Nesse sentido e parafraseanddo com Amâncio (2008), compreende-se que na 

concepção fechada e autoritária de conhecimento, a educação para a diversidade étnico-racial 

não encontra lugar e os sujeitos e suas diferenças sempre serão olhados com supeita. 
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Existem em todo o Brasil grupos de educadores e educadoras que não se mostram 

passivos diante da constatação da ausência da discussão sobre África e questão afro-brasileira 

nos currículos dos seus cursos de formação inicial. Diante desse quadro, esses profissionais 

compreendem que é preciso agir. Para tal, buscam alternativas, realizam projetos, participam 

de cursos de aperfeiçoamento e especialização, a fim de superar as lacunas e as dificuldades 

existentes. 

Essa postura se faz coerente com a concepção defendida por Freire (2006) de que 

pensar a educação é pensar uma ação política, por isso devemos considerar as ações 

internacionais, os posicionamentos e principalmente as escolhas realizadas em determinadas 

épocas. Esses fatores devem ser contextualizados e estão sujeitos a mudanças no decorre da 

história do processo de ensino.  

O livro didático: uma síntese reflexiva 

O livro didático, atualmente, além de espaçar as informações orais à linguagem 

anotada, tornou-se uma ferramenta pedagógica que permite um sistema de intelectualização e 

coopera para a concepção social e política da pessoa. O livro ensina, avisa, brinca e adiante 

organiza para o livre-arbítrio.  

Complementa Freitas (2001, p. 33), 

A confecção do livro didático exige anos de pesquisa e estudos. O professor 

tem em mãos uma preciosa ferramenta, que complementa seus 

conhecimentos, expande sua cultura e funciona como instrumento de 

atualização. A cada ano, são introduzidos novos dados ao conteúdo das 

obras, o que possibilita acompanhar a evolução das ideias e dos conceitos. 

 

Compreende-se que nas particularidades pode-se identificar professores com situações 

problemáticas no que se refere ao acesso à formação continuada, nas várias partes da região 

brasileira, quem ensina não continua e ignora as metodologias e os sistemas de educação. 

Nessa situação, o livro didático termina sendo uma exclusiva comunicação.  

É de fundamental importância  para todo professor que durante sua formação seja 

contemplado com o ensino da Didática enquanto disciplina. Nessen sentido, para Gasparin 

(2002, p. 64)  

É dever do Estado, com seus programas educacionais, proporcionar aos 

alunos da rede pública de ensino o mesmo acesso aos livros de primeira 

qualidade utilizados por alunos da rede privada. 
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Considerando o autor pode-se discutir que a qualidade da aprendizagem abrange 

interesses econômicos, políticos e estratégicos, por isso, na educação, não basta ocorrer à 

evolução do livro, muito embora ele seja expressivamente relevante, se faz necessário 

capacitar os professores e buscar novas formas de ensinar. 

Do mesmo modo de harmonizar um instrumento de boa categoria ao estudante e seu 

educador, é necessário que todos apresentem, entre outras cobranças essenciais, qualidades na 

organização e um lugar apropriado para usa-lo. Um local físico que adapte segurança, bem-

estar, livre-arbítrio e a probabilidade de modernização e aprimoramento dos educadores, 

tornado assim as instituições educacionais o modelo ideal de ambiente  de ensino (VAGULA, 

2009). 

Assim, o livro didático e o ensino educacional brasileiro, não se ajeitam de formas 

distantes da História, ou seja, do assunto político, econômico e social de certo tempo 

histórico, de forma oposta distingue-se pelo alcance recíproco entre os distintos setores da 

população, com finalidade de qualificação social da pessoa. 

A Lei N. 10.639/03: contextualização 

A publlicação da Lei nº 10.639/03
1
 que alterou a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

com o objetivo de incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

História e Cultura Afro-Brasileira, também propos providências para sua implantação. 

Ressalta-se a reflexão discutida por Amâncio (2008, p. 31) ao apresentar o argumento 

de que a realidade de exclusão da população negra no Brasil "deve ser encarada com 

objetividade e não ficar somente no aspecto étnico‖. Partindo do princípio de que, o problema 

social, a promoção humana que ficou estagnada, dando aos negros uma posição de 

marginalidade dentro da sociedade. 

Neste pensamento leva-se a entender que, a argumentação apreresentada pode 

conduzir o leitor a perceber o contexto histórico que instaurou e consolidou o secular racismo 

brasileiro, bem como a consolidação de um espaço escolar essencialmente branco e, portanto, 

racialmente excludente em seu discurso e suas práticas pedagógicas cotidianas naquele 

período (IDEM, 2008). 

Diante desse situação verifica-se a necessidade de buscar na LDB, com um 

olhar crítico, analisa-se, no plano da linguagem, o que o legislador diz e a 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm 
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que tipo de fazer corresponde o que foi dito. Acredita-se que o professor 

reúne uma sequência de doze conferências, ao longo das quais discorre sobre 

as ações relativas à linguagem, perseguindo a hipótese, nesse sentido 

fundamenta-se aqui, nas formulações teóricas de Ferreira (2004, p. 32) sobre 

os chamados atos de fala: 

Quando analisamos a linguagem, nossa finalidade não é apenas analisar a 

linguagem enquanto tal, mas investigar o contexto social e cultural no qual é 

usada, as práticas sociais, os paradigmas e valores, a 'racionalidade', enfim, 

desta comunidade, elementos estes dos quais a linguagem é indissociável. A 

linguagem é uma prática social concreta e como tal deve ser analisada. Não 

há mais uma separação radical entre 'linguagem' e 'mundo', porque o que 

consideramos a 'realidade' é constituído exatamente pela linguagem que 

adquirimos e empregamos. 

 

Conforme a concepção do autor, precisa-se considerar as situações nas quais, 

sociologicamente, dizer algo é fazer algo, não somente se declara alguma coisa, uma vez que 

a linguagem revela menos uma forma de representação que de atuação sobre o real e sua 

constituição. Daí pode-se deduzir que, se dizer corresponde à prática de uma ação, as palavras 

ditas, oralmente ou por escrito assumem, então, um caráter performativo.  

Retornando a discussão nos marcos da LDB percebe-se, com maior evidência, o que 

diz o Art. 26 da LDB/2006: 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 

 

Com isso, fica determinado que o currículo deva estar aberto à pluralidade e às 

contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 

especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. 

Assim, em termos de processamento de leitura, é possível verificar, por exemplo, a 

existência de lacunas entre o enunciado da Lei 9.394/1996 e a enunciação que se estabelece 

entre o texto legal e o funcionamento sócio educacional brasileiro, o que vai ao encontro do 

que Ferreira (2004, p. 52) também assinala, ―embora sejam ditos, nem todos os termos 

realizam uma ação, sendo, por isso, classificados como constativos, uma vez que 

simplesmente declaram ou constatam algo‖. 

Diante dos processos seculares de exclusão sociorracial no Brasil, destacando o negro, 

precisa que a escola assuma o papel de revisora, não mais de mantenedora da série histórica 
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quebrando de fato as práticas racistas no cotidiano de suas relações sociais. Conclui Amâncio 

(2008, p. 35): 

Com certeza, a partir do momento em que o universo escolar passar a tratar 

cientificamente da história do Continente Africano, de seus países e 

respectivas matrizes étnico-culturais; do sequestro e da venda clandestina de 

negros africanos para o trabalho escravo no Brasil; dos processos 

ideológicos de construção das categorias de raça e cor que sustentam a 

prática do racismo, bem como dos complexos psicológicos que permeiam o 

imaginário sociocultural brasileiro, a educação nacional será, de fato, um 

palco no qual se encenam novas performances de igualdade de direitos, 

liberdade de interação de saberes e respeito às diferenças.  

 

Assim, as alterações sofridas pela LDB/96 se justificam quando na condição de texto, 

linguagem dissociada, portanto, do contexto social e cultural no qual é usada, corresponde a 

uma ação que corrobora a prática pedagógica brasileira tradicionalmente discriminatória e 

excludente em relação à população negra do País. A partir da alteração abre-se a possibilidade 

de execução de uma educação pautada na diversidade social e cultural do povo brasileiro. 

Metodologia 

Com a finalidade de apresentar uma possível interpretação que possibilite que faça 

parte das discussões sobre o tema em questão e, considerando a Cultura afro-brasileira no 

ensino fundamental, realizou-se a pesquisa de campo a qual se deu sob enfoque a pesquisa 

bibliográfica. 

Esclarece Ludke e André (2001, p. 11) que a pesquisa bibliográfica, ―é um estudo que 

apresenta muitas semelhanças com o levantamento‖. Distingue-se, porém, em diversos 

aspectos. De modo geral, pode-se se dizer que o levantamento tem maior alcance e o estudo 

de campo, maior profundidade. 

Parafraseando com o autor fundamenta-se também em Gil (2001, p. 44) dizendo ―a 

pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos‖. Embora em quase todos os estudos seja exigido 

algum tipo de trabalho dessa natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de 

fontes bibliográficas. Onde, boa parte dos estudos exploratórios pode ser definida como 

pesquisa bibliográfica. 

Neste texto se optou pela abordagem qualitativa por ser uma pesquisa cada vez mais 

evidente o interesse que os pesquisadores da área de educação vêm demonstrando pelo uso 
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das metodologias qualitativas. Assim, Ludke e André (2002, p. 11) dizem, ―a pesquisa 

qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

principal instrumento‖. Segundo esses autores, a pesquisa qualitativa supõe o envolvimento 

direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada. 

Nesse sentido, a análise para construção desse texto inicia no momento de escolha dos 

livros de didáticos para análise e nos procedimentos para interpretação dos dados. O trabalho 

de campo iniciou-se com a busca de informações na Secretária Municipal de Educação - 

SEMED, após conversar com uma servidora2 que faz parte da equipe do Livro Didático, 

constatou-se que os livros didáticos são distribuídos de forma universal nas escolas 

Municipais de Porto Velho, a escolha dos livros didáticos é feita a cada 3 anos, sendo 

realizada no início do ano letivo e distribuído pelo Governo Federal. 

Existem dois tipos de livros: os reutilizáveis (são os livros devolvidos e tem a 

durabilidade de 3 anos) e o consumível (esse é do aluno com durabilidade de 1 ano). As 

editoras se inscrevem e o professor escolhe, o professor tem a autonomia da escolha, conforme 

informou a servidora da SEMED. 

Diante das informações obtidas inicia-se as interpretações dos dados obtidos. 

Análise dos dados 

A sociedade muda constantemente no momento que se apropria do meio em que vive a 

partir das relações de vivência (SANTOS 2008). Portanto, a sociedade modifica-se quando as 

pessoas que vivem nela mudam ao criarem suas demandas e necessidades, ampliando sua 

percepção de ver o mundo. Situação que conduz as transformações no comportamento social 

e que consequentemente é refletido nos livros didáticos.  

Partindo desse princípio e para construção desse texto selecionou dois livros didáticos 

de História do 5º ano: Livro A – Porta Aberta (História) e Livro B – Eu gosto de História.   

Os livros analisados foram utilizados no ano de 2014 na da rede municipal de ensino, 

cuja intenção foi verificar a aplicabilidade desta lei nos livros didáticos. 

                                                           
2
 Optou-se por manter a discrição do nome da servidora, uma vez que tal informação não influencia nos 

resultados do trabalho. 
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Figura 1: Sumario Livro A – Porta Aberta Livro B- Eu Gosto. 

 

Na figura a cima se observar, a importância da Cultura Afro-Brasileira dentro dos 

livros didático, é muito importante observar o sumário e a partir daí se pode notar que os 

livros estão atendendo sim a Lei 10.639, porém se deve atentar a importância que os distintos 

livros dão em números de páginas e divisões dos capítulos. 

Adentrando a análise do material didático percebe-se a priori que há oculta omissão 

das experiências de vida do povo negro enquanto categoria social formadora da nação 

brasileira, este surge sempre na dualidade escravidão e a mão de obra livre. É bem clara a 

realidade dessa parcela referente aos negros, amparados como a simplificação ou a 

diminuição da sua contribuição cultural. Percebe-se que a presença do negro nos livros 

didáticos é retratada de maneira caricatural. 

Ao veicular o negro de forma caricatural, compreende-se que o livro didático colabora 

para expandir-se uma representação negativa desse povo em contraposição à imagem do 
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branco, sempre salutar. Assim, compreende-se que nas entrelinhas dos discursos, a ideologia 

do branqueamento que marcou a história da elite brasileira. 

 
Figura 2: os invisíveis  

No texto acima, parte do livro B, chama a atenção para uma reflexão de como é o ―ser 

negro‖ que é apresentado nos livros didáticos utilizados nas escolas desde a época da geração 

passada. Por muito tempo a cultura afro-brasileira ficou apenas limitada a ―cultura folclórica‖ 

e entre outras, como sabemos a cultura afra é muito mais abrangente. Segundo Amâncio 

(2008, p. 36): 

Não se pode negar, contudo, que esse silenciamento do sistema educacional 

brasileiro, em especial no que tange à tradição cultural afro-brasileira, fora 

interrompido pela noção da diversidade imposta pela LDB/96. Esta, por sua 

inovação e exigência, permitiu que as práticas passagens a considerar o outro em sua 

diferença; inseriu na escola a noção de alteridade e a necessidade de se respeitar o 

diferente. 

 

Quando se fala no licenciamento pode-se destacar uma história com poucas palavras, 

em comparação com outras culturas, a História da África e da cultura afro-brasileira tem 

poucas páginas. É sim de grande valia ter leis que obriguem o ensino da História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica essas leis são uma contrapartida com a quebra 
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desse silêncio. Faz se necessário que o professor (a) possa a prender na sua formação e 

apresentar. 

 

Figura 3: Engenho manual.  

 

 

Figura 4: Família Negra 
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Parte do livro B, observa na imagem acima um retrato de uma família do século XIX e 

de uma família da atualidade 2005, é de grande importância e conquista a aparição de famílias 

negras sendo retratadas em livros didáticos, antigamente só existia a aparição de um modelo 

de família branca no qual intensificava a teoria do branqueamento.  

Pode-se notar também a importância da família para as demais Culturas, Segundo 

Donne (2007): 

Nenhum homem é uma ilha, inteiramente isolado, todo homem é um pedaço de 

continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas aguas até o 

mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar 

de teus amigos ou o teu próprio; a morte de qualquer um me diminui, porque e sou 

parte do gênero humano. 

 

É muito importante à existência da educação dentro da família quando há esse diálogo 

com filhos, sobre a questão racial. Sobre o pertencimento racial. Toda família agrega valores e 

raízes culturais, torna-se o primeiro ciclo social da criança, por isso e nada melhores do que a 

família para construir e reconstruir valores. Ressalta-se a importância tanto da família como 

da escola como os ciclos de convivência inicial da criança e consequentemente formadores de 

valores e princípios. 

Retornando a análise para as imagens demonstradas nos livros didáticos, destacamos 

as discussões abordando as leis históricas envolvendo o negro na sociedade brasileira. Nesse 

sentido as Leis abolicionistas tornam-se o marco inicial e mais conhecido para tais discussões. 

 

Figura 5: Leis abolicionistas 
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A batalha da abolição, como se vê neste contexto, para alguns abolicionistas eram uma 

batalha nacional. Ainda hoje pode-se identificar essa batalha de forma representativa e como 

função da nação. A luta dos negros, as vítimas mais diretas da escravidão, pela plenitude da 

cidadania deve ser vista como parte desta luta maior. Hoje, não há possibilidade de fugir para 

fora do sistema. A luta é de todos. 

Dentro do sistema de ensino a Lei 10.639/03 tem como ideal o combate ao racismo, 

preconceito, discriminação. Essa lei visa uma educação de maior qualidade que é direito de 

todos. A Educação pode ser entendida como um direito social, e quando se remete a sociedade 

e pode-se associar a cultura. 

No contexto social recente destaca-se a apresentação da Lei nº 10.630/2003 no próprio 

material apresentado ao aluno.  

 

Figura 6: Lei 10.630/2003 no livro didático 

  

Se observar no Livro B nas figuras 5 e 6 é livros didáticos que trabalham o histórico 

de leis antigas até as mais atuais. A anulação da escravatura não defendeu os afrodescendentes 

dos preconceitos da discriminação do estado de penúria, a construção das Leis abolicionistas 

pode ser considerando o início das discussões legais, sendo o segundo passo a melhoria das 

condições social. 
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Embora de modo lento, pode observar muitos avanços e benefícios que as leis têm 

contribuído dentro do ambiente escolar. Essas precisam ser colocadas em prática não somente 

pelo professor, é necessária uma avaliação pedagógica como a intenção de contribuir com a 

diminuição de preconceitos presentes nos livros e evitando preconceitos e chacotas no espaço 

escolar. 

Considerações finais 

Procurou-se neste trabalho refletir sobre a relevância do ensino da história da cultura 

afro-brasileiro em sala de aula, bem como apresentar a aplicabilidade desta lei por meio da 

literatura de diversas naturezas, impulsionando institutos educacionais e professores a 

depositarem sua concepção nesse campo na prática. 

Hoje se tem uma visão da circunstância dessa cultura, considerada de baixa relevância, 

neste trabalho de pesquisa no campo escolar é bastante importante, no alcance em que começa 

uma quebra de paradigmas, chamando atenção para este panorama para um olhar diferente.  

A falta de conhecimento sobre a lei é um dos motivos que paralisam a sua 

aplicabilidade, considera-se ainda que cultura afro-brasileira é vista por alguns profissionais 

da Educação com rejeição. Esse fato da negação da cultura afro e sua história podem ser 

considerando como uma forma de racismo, por isso a aplicação desta lei é um desafio. 

Diante do exposto se questiona: Como está sendo a aplicação da Lei n. 10.639/03 na 

disciplina de História no 5º ano do Ensino Fundamental? Tal questionamento surge do 

pressuposto de que a cultura negra esteve estagnada por centenas de anos e foi por muitos 

anos considerados um povo inferior. Sabe-se da necessidade, dentro da perspectiva da Lei 

N.10.639/03, de gerar um novo entendimento do negro dentro do espaço educacional 

brasileiro. 
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GT 2: Políticas Educacionais 
RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo discutir a alteração da Lei de gestão na rede pública educacional do Acre, 

relacionando-a com o contexto de reforma do Estado, a partir do liberalismo e privatização. As reformas 

educacionais, principalmente a partir da década de 90, propostas pela criação de padrões de políticas de 

educação, por trás dos discursos progressistas de ampliação do acesso e direito à educação, incentivaram a 

descentralização administrativa, ampliação da autonomia escolar e responsabilização pela definição e 

administração dos recursos, com vistas à eficiência e qualidade na gestão, com o objetivo principal de redução de 

gastos para o Estado. Esse modelo de administração consolida um novo formato de gestão na educação: a gestão 

gerencial, que se contrapõem à gestão democrática, determinando práticas escolares num padrão técnico e 

burocrático próprio da lógica mercantil. Podemos relacionar tais mudanças ao caso da rede pública educacional 

do Acre, com a recente aprovação da nova lei de gestão democrática das unidades escolares da rede pública 

estadual de educação básica. De acordo com nova Lei, para o exercício da função de diretor escolar, poderão 

participar professores e servidores não docentes. Uma das prováveis consequências da não exigência do gestor 

com formação docente pode ser a imposição de formatos que avaliam as capacidades de liderança e de 

gerenciamento administrativo – financeiro - político da escola, em detrimento das capacidades e experiências 

próprias do fazer pedagógico, respondendo a uma ―receita‖, que se traduz, sobretudo, na subordinação das 

políticas de educação a uma lógica estritamente econômica, efeito da globalização mundial. 

Palavras-chave: Reforma. Gestão democrática. Gestão gerencial. 

 

ABSTRACT 

The objective of this study is to discuss the amendment of the law on public education of Acre, relating it to the 

context of state reform, from the liberalization and privatization. The educational reforms, particularly since the 

1990s, proposals for the creation of standards of education policies, behind the speeches progressive expansion 

of access and right to education, encouraged the administrative decentralization, expansion of school autonomy 

and accountability by definition and administration of resources, with a view to efficiency and quality in the 

management, with the main objective of reducing expenses for the State. This management model consolidates a 

new management format in education: managerial management, which is opposed to democratic management, 

determining school practices in a technical and bureaucratic standard of mercantile logic. We can relate these 

changes to the case of Acre's public education network, with the recent approval of the new law on democratic 

management of school units in the state public basic education system. According to a new Law, for the exercise 

of the function of school director, teachers and non-teaching staff may participate. One of the likely 

consequences of the teacher - manager 's non - requirement is the imposition of formats that assess the school' s 

leadership and administrative - financial - political management capacities, to the detriment of the pedagogical 

skills and experiences, responding to a " revenue ", which is translated, above all, into the subordination of 

education policies to a strictly economic logic, the effect of global globalization. 
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Keywords: Reform. Democratic management. Management management. 

 

Introdução 

Este trabalho tem como objetivo a análise da nova Lei de Gestão Democrática das 

escolas públicas estaduais do Acre, enfatizando questões relacionadas a sua concepção, 

implementação e desdobramentos, quanto aos aspectos políticos, pedagógicos, financeiros e 

administrativos, compreendendo o contexto das reformas educacionais no Brasil e no Acre, 

com propostas marcadas pelos padrões de políticas de educação, formulados para atender às 

novas necessidades do mercado global. 

As reformas educacionais empreendidas na América Latina principalmente a partir da 

década de 1990 têm, na descentralização e na busca de uma gestão por resultados, suas 

principais marcas. Essas propostas apontam mudanças na política educacional sustentadas na 

concepção de Estado mínimo, com medidas que alteram a prática escolar e desconsideram os 

diversos cenários e contextos sócio - econômicos e educacionais. 

Para entender esse contexto de reforma na política educacional é imprescindível 

acompanhar o percurso de mudanças nos modos de produção e sistema econômico e 

financeiro global, em que o papel do Estado e sua ação frente às políticas públicas são 

alterados para atender ao desenvolvimento das sociedades, marcando as teses liberais e do 

neoliberalismo econômico: 

 

As primeiras visões diziam respeito à intervenção mínima do Estado na economia, 

pois a liberdade do mercado garantiria a melhoria da vida de toda a sociedade. Esta 

foi a inspiração para o liberalismo. Tais ideias foram rebatidas por um pensamento 

que dizia que os mercados eram excludentes e que, por isso, o Estado precisaria 

intervir, no sentido de acabar com o poder do capital. (...) No século XX, após o 

processo de crescimento da economia capitalista (ou de mercado), e diante de crises 

periódicas na economia mundial, optou-se por um caminho alternativo, que 

privilegiasse a iniciativa privada, porém com a intervenção do Estado, com o 

objetivo de minimizar conjunturas adversas. Interpretações baseadas em Keynes 

permitiram evidenciar o papel mais importante que o Estado tem na economia. 

Aceita-se, hoje, consensualmente, que o Estado é participante ativo das decisões 

econômicas, tendo sua atuação aumentada de forma a garantir crescimento do 

emprego, da renda, da estabilidade de preços e, por conseguinte, do bem-estar social, 

em decorrência da ineficiência do livre mercado. (SILVA, 2010, p. 09) 

 

A partir da década de 1970-1980, o avanço tecnológico e globalização da economia 

exigiram a definição de novos padrões de organização do trabalho, num momento de crise do 

capital, em que a política de liberalização econômica e privatização, marcas do liberalismo, 
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não respondem mais as exigências desse novo contexto econômico global. Nesse contexto, o 

inicia-se uma nova reforma do papel do Estado, em que a administração pública burocrática 

passa para a administração pública gerencial, assumindo características da iniciativa privada. 

Sobre as políticas públicas e a estrutura do Estado, Höfling (2001) comenta: 

 

Estado não pode ser reduzido à burocracia pública, aos organismos estatais que 

conceberiam e implementariam as políticas públicas. As políticas públicas são aqui 

compreendidas como as de responsabilidade do Estado – quanto à implementação e 

manutenção a partir de um processo de tomada de decisões que envolve órgãos 

públicos e diferentes organismos e agentes da sociedade relacionados à política 

implementada. Neste sentido, políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas 

estatais. (HÖFLING, 2001, p. 31) 

 

No Brasil, o aparelho estatal também viveu essa mudança na sua concepção e 

organização. Em 1995, no primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-

1998), com a elaboração do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 

elaborado pelo então Ministério da Administração e da Reforma do Estado do (MARE), em 

adequação ao processo de globalização mundial. 

 

A crise do Estado teve início nos anos 70, mas só anos 80 se tornou evidente. 

Paralelamente ao descontrole fiscal diversos países passaram a apresentar redução 

nas taxas de crescimento econômico, aumento do desemprego e elevados índices de 

inflação. Após várias tentativas de explicação, tornou-se claro afinal que a causa da 

desaceleração econômica nos países desenvolvidos e dos graves desequilíbrios na 

América Latina e no leste europeu, era a crise do Estado que não soubera processar 

de forma adequada a sobrecarga de demandas a ele dirigidas. A desordem 

econômica expressava agora a dificuldade do Estado em continuar a administrar as 

crescentes expectativas em relação à política de bem-estar aplicada com relativo 

sucesso no pós-guerra (BRASIL, 1995, p. 10) 

 

Essa reforma enseja ainda à instituição de novas relações de regulação entre o público 

e o privado, ampliando o controle e participação social nos serviços públicos, conforme 

Pereira (2007), ―se a reforma gerencial significa descentralização e transferência, significa 

também controle de resultados no centro estratégico do Estado e controle social por parte da 

sociedade‖.  

Na educação, o objetivo passa a ser então a universalização do acesso e melhoria da 

qualidade e dos resultados, para, assim, cumprir com determinadas finalidades 

econômicas/sociais e atender a necessidades de grupos hegemônicos. 

 

Nessa perspectiva instaura-se um conjunto de reformas na educação brasileira, 

principalmente na redefinição da educação básica, vindo a resultar na reestruturação 
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do ensino no Brasil nos seus aspectos relativos à organização escolar, à redefinição 

dos currículos, à avaliação, à gestão e ao financiamento. (MELO, 2000) 

 

Nesse período de mudanças estruturais na base do Estado também se intensificaram as 

reivindicações por parte da classe de educadores do país, principalmente no que tange à busca 

da chamada gestão democrática. Esse movimento resultou em importantes avanços na 

legislação educacional, dentre os quais podemos destacar desde a Constituição Federal de 

1988, até a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 1996) e mais recente a 

aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE 2014). Assim, a gestão democrática aparece 

no texto final da Lei da Constituição Federal de 1988: 

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I–igualdade 

de condições para o acesso e permanência na escola; II–liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III–pluralismo de ideias 

e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de 

ensino; IV–gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; V–

valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 

planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 

títulos, aos das redes públicas; VI–gestão democrática do ensino público, na 

forma da lei; VII–garantia de padrão de qualidade; VIII–piso salarial profissional. 

(BRASIL, 1988)  

 

A LDB nº 9.394, de 1996, discutida por nove anos no Congresso Nacional, é o 

resultado de muitas negociações e debates envolvendo o Estado, a classe política e os 

movimentos sociais, representados principalmente pelo Fórum Nacional em Defesa da Escola 

Pública. A organização do sistema de ensino, o papel do Estado na educação, o espaço da 

iniciativa privada, controle social e financiamento estavam entre os pontos mais divergentes. 

Sobre a gestão democrática aparece em seu Art. 14 que: 

 

os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público 

na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes 

princípios: I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

pedagógico da escola; II – participação das comunidades escolar e local em 

conselhos escolares ou equivalentes. (BRASIL, 1996) 

 

O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 13.005/2014, também prevê entre suas 

metas a temática da gestão democrática, estabelecendo em seu Artigo 2º a ―promoção do 

princípio da gestão democrática da educação pública‖, como diretriz para a educação, e mais 

diretamente na meta 19, é citada com vistas a: 
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Assegurar condições, no prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da 

Educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta 

pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e 

apoio técnico da União para tanto (BRASIL, 2014) 

 

A organização da escola deveria, portanto, pela legislação em vigor, ter como objeto 

fundante a gestão democrática, entendendo-a como a possibilidade das escolas elaborarem e 

executarem seus projetos pedagógicos criando as condições para o acesso, inclusão e sucesso 

escolar, com participação da comunidade nas tomadas de decisão, na perspectiva de 

atendimento aos anseios de todos que fazem parte da comunidade escolar. 

Assim, ao estudar as mudanças propostas para a gestão pública, mais fortemente 

sentidas na política educacional, que imprimem na busca de aumento de produtividade um 

novo formato de gestão por resultado, podemos relacionar ao caso da rede pública 

educacional do Acre, com a recente aprovação da Lei de gestão no Acre, a saber Lei nº 3.141, 

de 22 de julho de 2016, que substitui a Lei nº 1.513, de 11 de novembro de 2003, ambas 

intituladas leis de gestão democrática das unidades escolares da rede pública estadual de 

educação básica. 

De acordo com nova Lei, para o exercício da função de diretor escolar, poderão 

participar todos os professores e servidores não docentes que atendam aos seguintes critérios:  

fazer parte do quadro efetivo de pessoal dos profissionais da educação com, no 

mínimo, três anos de vínculo funcional; ter licenciatura plena, no caso de professores; 

licenciatura plena ou formação de nível superior na área de administração pública, 

administração escolar ou processos escolares, no caso de servidores não-docentes; não 

se encontrar em período de estágio probatório, exigido em lei; e não ter sido 

condenado ou sofrido qualquer espécie de penalidade administrativa em sindicância 

ou processo administrativo disciplinar nos últimos cinco anos. (ACRE, 2016) 

Uma das prováveis consequências da não exigência do gestor com formação docente 

pode ser a imposição de formatos de seleção baseados em processos que avaliam as 

capacidades de liderança e de gerenciamento administrativo - financeiro e político da escola, 

em detrimento das capacidades e experiências próprias do fazer pedagógico, respondendo a 

uma ―receita‖, que: 

traduz-se, sobretudo, na subordinação das políticas de educação a uma lógica 

estritamente econômica (―globalização‖); na importação de valores (competição, 

concorrência, excelência etc.) e modelos de gestão empresarial, como referentes para 

a ―modernização‖ do serviço público de educação; na promoção de medidas 

tendentes à sua privatização. (BARROSO, 2005) 
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A nova Lei orienta, para além do perfil do gestor escolar, atribuições dos demais 

membros da equipe escolar, alterando ou redistribuindo novas funções e responsabilidades 

dentro da escola. A gestão escolar, denominada pela lei atual como organização pedagógico-

administrativa, antes era composta pelo diretor e conselho escolar, e agora passa a ser 

realizada pelas seguintes instâncias e respectivas funções: I - Direção escolar: diretor; 

coordenador de ensino; coordenador administrativo; coordenadores pedagógicos; e secretário 

escolar. II Conselho escolar; e III – Comitê executivo.  

Sobre o processo de construção da Lei de gestão 3.141, de autoria do Poder 

Legislativo, defendida pelo deputado estadual e líder do governo naquele Poder, cumpriu com 

a realização de audiências públicas nos municípios do Acre, que tinham como objetivo 

envolver educadores, servidores e movimento sindical no debate em torno principalmente da 

questão mais polêmica, a saber, o novo perfil do gestor das escolas públicas. 

Assim, partimos do pressuposto que essa nova lei altera a lógica de funcionamento das 

unidades escolares à medida que introduz os mecanismos de gestão empresarial para 

contemplar as reformas educacionais que pretendem transformar a escola em empresa, com 

fins prioritariamente baseados em resultados, colocando, com isso, os conhecimentos 

pedagógicos a um segundo plano. 

Cabe, portanto, compreender o contexto/interesses que determinaram sua aprovação e, 

além disso, identificar quais foram as principais mudanças em relação à Lei anterior 

(1.513/2003) e como estas guardam correlação com a organização do trabalho realizado pelas 

equipes gestoras das escolas em seus aspectos políticos, pedagógicos, financeiros e 

administrativos. 

 

Fundamentação teórica 

 

Para realizar o presente estudo faz se necessário analisar alguns conceitos e categorias 

teóricas aliando à investigação do contexto e o conjunto de interesses que determinaram a 

aprovação da Lei de gestão das escolas públicas estaduais do Acre.  

Entender a escola atual, marcada por mudanças educacionais promovidas 

principalmente a partir da década de 1990, nos leva a analisar a reforma do Estado, que deu 
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origem à Nova Gestão Pública
1
, considerando ainda os conceitos de burocracia, democracia, 

gestão gerencial, além do papel e importância da formação docente para o sucesso escolar. 

Com a reestruturação do sistema capitalista nas duas últimas décadas, o papel do 

Estado teve que ser redefinido a partir de um conjunto de reformas dos serviços públicos com 

o objetivo de superar os antigos paradigmas centralizadores da gestão, assumindo um novo 

modelo que incorpora a noção de modernidade para o mundo do trabalho, o que configura a 

Nova Gestão Pública. 

Nesse novo modelo, para responder pelo desenvolvimento social e econômico, o 

Estado deixa de ser o Estado provedor e assume um papel de Estado regulador, no tocante a 

sua organização e perfil institucional, técnico e administrativo. Conforme Mare (1995), a 

administração pública, antes burocrática, rígida e ineficiente, voltada para si e para o controle 

interno, assume o formato gerencial, flexível e eficiente.  

A busca pela qualidade, eficiência e efetividade, redução e controle dos gastos 

públicos, avaliação de desempenho e alcance de resultados, são, portanto, as principais 

características da gestão gerencial, absorvendo para a gestão pública, características da 

iniciativa privada. 

Na educação, a gestão gerencial constitui-se como uma proposta para superar os novos 

desafios da reestruturação produtiva e alcançar a democratização e o desenvolvimento 

educativo, tornando-se necessário uma profunda transformação na gestão educacional, a partir 

da descentralização administrativa, ampliação da autonomia escolar e da responsabilização 

pela definição e administração dos recursos, orientadas por um conjunto de medidas 

homogeneizantes, oriundas dos organismos internacionais. 

 

No início da década de 1990 os governos nacionais iniciaram um processo de 

modernização da educação que implicou mudanças importantes nos modos de 

gestão do sistema e das escolas, nos conteúdos, nas formas de financiamento, na 

estrutura acadêmica e no conjunto de princípios e valores que orientam o dever ser 

educativo, sem que por isso tenham se modificado a distância relativa entre as 

camadas e, principalmente, as diferenças qualitativas na formação que recebem. 

(TIRAMONTI, 2000) 

 

A promessa de financiamentos acabou por definir um conjunto de ações para as 

reformas políticas, econômicas e sociais, que tinham como objetivo principal a redução dos 

                                                           
1
 Esse conceito surgiu na década de 1980, mas ganhou força na década seguinte. No Brasil, passou a ser 

implantada a partir de 1995 com a reforma do Estado brasileiro. 
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gastos públicos com a educação, a partir de políticas de ajustes econômicos e também da 

reformulação do papel do Estado, com o discurso de melhoria da qualidade da educação e 

alcance dos resultados, transferindo responsabilidades do governo central e dotando as 

unidades escolares de mais autonomia. 

 
Esse modelo, como todos sabemos, está ancorado na transferência de 

responsabilidades e atribuições aos estados, províncias e/ou municípios, segundo os 

países, independentemente de sua organização política e administrativa federativa ou 

unitária; na delegação, para as escolas, de responsabilidades e atividades que 

tradicionalmente eram do âmbito central, ou ainda dos organismos intermediários; e 

na inclusão da comunidade local na gestão e no financiamento das unidades 

escolares. (KRAWCZYK, 2002) 

 

Essas reformas têm na modernização da gestão escolar seu principal objetivo e para tal 

utiliza-se de estratégias que visam otimizar recursos, racionalizar gastos e aumentar a 

produtividade, os quais ajudam a consolidar o discurso que a qualidade da educação depende 

de um novo padrão de gestão, focada no tecnicismo, busca por resultados a partir dos 

princípios de eficiência, eficácia e efetividade. ―A perda do caráter educativo da gestão 

escolar é produto da apropriação do modelo de qualidade total para a educação, que 

despolitiza a ação educativa‖. (KRAWCZYK, 2002). 

A afirmação de que a qualidade da educação precisa se modernizar para alcançar seus 

resultados é calçada numa visão economicista e neoliberal, e sustenta-se na ideia de que os 

problemas da educação não são resolvidos por má gerência ou mesmo por incompetência da 

gestão, o que desconsidera, mascara ou omite a insuficiência de recursos públicos para a o 

alcance dos tão propagados objetivos da educação. 

As reformas educacionais configuram-se, ainda, como uma estratégia fundamental 

para alcançar o sucesso escolar, com a descentralização e autonomia aos sistemas 

educacionais, mas com a ampliação da responsabilização por conta dos resultados. Estes 

modelos de programas de avaliação e compensação, com ênfase nos resultados e nos 

indicadores de desempenho, os quais constituem um fator crucial de modernização da gestão 

educativa.  

Sobre essa política de compensação no Brasil, vemos: 

 

Alguns estados e municípios têm adotado políticas de cumprimento de metas de 

eficiência mediante incentivos materiais em forma de bônus, subsídio ou premiação 

aos docentes ou às escolas, pelo satisfatório desempenho dos seus alunos. 

(OLIVEIRA, 2015, p. 628) 
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Esse modelo de gestão descentralizada tem destaque a participação e influência dos 

usuários/clientes na formulação de propostas para o desenvolvimento educacional e cita o 

modelo Grã-Bretanha como um laboratório de técnicas gerenciais aplicadas ao setor público. 

 

Suas principais diretrizes baseiam-se na ideia de transferir maior autonomia e maior 

responsabilidade aos administradores e tornar a administração pública voltada para o 

cidadão-cliente. As primeiras iniciativas visaram reduzir o tamanho e o custo do 

setor público, buscando-se o gerenciamento financeiro do Estado. Nesse sentido, 

procurou-se também ampliar o sistema de informação gerencial dos departamentos. 

Objetivando tal alcance, o governo britânico passou a recomendar que o trabalho de 

cada departamento fosse organizado de forma a focalizar o serviço, visando a sua 

eficiência. Ao mesmo tempo, intensificava-se o processo de terceirização e se exigia 

que os servidores da jurisdição local competissem com os do setor privado para 

prestar serviços segundo um contrato definido, a custo menor. (CASTRO, 2008, 

p.391) 

 

Contrapondo-se à gestão democrática, a gestão gerencial pretende transformar a escola 

em empresa, com fins prioritariamente baseados em resultados, colocando os conhecimentos 

pedagógicos a um segundo plano. 

Oliveira (2013) aborda que a eficiência pedagógica, buscada mediante instalação de 

uma pedagogia da concorrência, da eficiência e dos resultados, incentiva a organização da 

escola como empresa para responder aos desafios e exigências da comunidade escolar, mas 

leva a um risco de criar guetos no interior da escola, à medida que promove e prioriza os bons 

resultados/alunos, desconsiderando as necessidades e limitações daqueles cuja origem, 

história e cultura constituem-se como desafio de atenção e superação, desconstruindo ou 

ignorando a verdadeira função social da escola.  

 

Cada vez mais, as políticas sociais e educacionais estão sendo articuladas e 

legitimadas explícita, direta e, muitas vezes, exclusivamente em função do seu papel 

em aumentar a competitividade econômica por meio do desenvolvimento das 

habilidades, capacidades e disposições exigidas pelas novas formas econômicas da 

alta modernidade. (BALL, 2004) 

 

Assim, para compreender a função da escola como lugar de transformação social, a 

partir da construção de um projeto político pedagógico consistente e coerente com cada 

realidade, torna-se imprescindível analisar e refletir sobre o perfil e formas de escolhas dos 

gestores escolares. 
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Souza (2006) analisa os perfis de dirigentes escolares da rede pública no Brasil e 

destaca os dois principais tipos: aqueles voltados às questões burocráticas – administrativas da 

escola e, o outro, mais preocupado com as questões pedagógicas. 

 

(...) os resultados da lida administrativa são mais imediatos e demandam menos 

investimentos pessoal do diretor. Ademais, o controle sobre as questões 

administrativas e sobre os recursos (financeiros, materiais) concentra parte razoável 

do poder em disputa na escola, o que certamente também interessa ao diretor (...). 

Mas, de outro lado, há também as relações com o Estado, o qual parece exigir uma 

carga de tarefas administrativas mais intensas dos dirigentes escolares. (SOUZA, 

2006). 

 

Sobre a importância da formação docente, destacamos a orientação e atuação da 

Anfope
2
, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais em Educação, em sua defesa 

pelas políticas de formação e valorização profissional. 

Surgida na década de 1980, momento de retomada da democratização no país, a 

Anfope pauta-se nos princípios defendidos pelo movimento de educadores, dentre eles 

construção da Base Comum Nacional (BCN), que definia a identidade do profissional da 

educação:  

 

A base comum nacional dos Cursos de Formação de Educadores não deve ser 

concebida como um currículo mínimo ou um elenco de disciplinas, e sim como uma 

concepção básica de formação do educador e a definição de um corpo de 

conhecimento fundamental. Todas as licenciaturas (pedagogia e demais 

licenciaturas) deverão ter uma base comum: são todos professores. A docência 

constitui a base da identidade profissional de todo educador. (CONARCFE, 1983, p. 

4) 

 

Para analisar processos considerados democráticos no ambiente escolar, como eleição 

de diretor, instituição de conselhos escolares e outros processos, também é relevante a 

compreensão do conceito de democracia. De acordo com Bobbio, para se chegar a um acordo 

sobre democracia, é necessário: 

 

considerá-la caracterizada por um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) 

que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais 

procedimentos. Todo grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para 

todos os seus membros com o objetivo de prover a própria sobrevivência, tanto 

interna como externamente. (BOBBIO, 2000). 

 

                                                           
2
 A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais em Educação (Anfope), originária do movimento de 

educadores na década de 1970, celebrou 36 anos de luta, em busca de ―fazer avançar o conhecimento no campo 

da formação e da valorização dos profissionais da Educação, por meio da mobilização de pessoas, de entidades e 

de instituições, dedicadas a essa finalidade‖ (ESTATUTO, 2009, Art. 1º, p. 59). 
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Reconhecendo que comumente encontramos uma dicotomia no papel da gestão 

escolar, marcada por vezes pelo poder político e dominação, e ainda, pela necessária 

capacidade de organização técnica e burocrática que respondam às exigências administrativas 

e pedagógicas cobradas pela comunidade escolar e que alcancem os resultados coletivos e 

individuais dos atores envolvidos. 

Torna-se necessário examinar também os contextos político-econômicos e sociais, 

com a perspectiva e desafios que cada momento histórico impõe para a reforma da educação e 

da escola pública, considerando-a como campo social de disputa hegemônica, lutas e 

contradições, uma vez que reflete a própria constituição da sociedade.  

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa terá como método a análise documental da Lei nº 3.141, de 22 de julho 

de 2016, que substituiu a Lei nº 1.513, de 11 de novembro de 2003, ambas intituladas leis de 

gestão democrática das unidades escolares da rede pública estadual de educação básica do 

Acre. A pesquisa se dará também sobre o processo de debate e construção da referida Lei a 

partir das Atas e memórias das audiências realizadas nos municípios acreanos e do processo 

de tramitação para sua aprovação no poder Legislativo. 

Entendemos ser fundamental para o alcance dos objetivos desta pesquisa investigar 

quais motivações e interesses determinantes para a efetivação das mudanças na lei de gestão 

do Estado, considerando que: 

 

A pesquisa que responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências 

sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela 

trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

(MINAYO, 2001, p. 22). 

 

Com abordagem metodológica, de cunho qualitativo, será necessária a realização de 

entrevistas com o autor da nova Lei de gestão, os dois sindicatos que representam os 

professores e profissionais da educação, a saber: Sindicato dos Professores da Rede pública de 

Ensino do Estado do Acre e Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre; com os 

gestores da Secretaria de Estado de Educação e Esporte – SEE, Conselho Estadual de 
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Educação, bem como com os educadores, participantes das plenárias realizadas nos 

municípios. 

A base teórica que dará sustentação a pesquisa trata sobre: concepção de Estado, Nova 

Administração Pública (NPG), gestão gerencial e gestão democrática. 

 

Conclusão 

 

Este trabalho buscou fazer um estudo sobre a alteração da Lei de gestão na rede 

pública educacional do Acre estabelecendo uma relação com o contexto de reforma do 

Estado, empreendida principalmente a partir da década de 90 e que inseriu nas políticas 

públicas de forma geral, e em especial na educação, os princípios do liberalismo e da 

privatização. 

Utilizando-se do discurso de melhoria da educação e busca pela eficiência e 

efetividade, a partir da descentralização administrativa e ampliação da autonomia, a política 

educacional assumiu uma nova conformação em que a gestão escolar assemelhava-se à gestão 

gerencial, com vistas à redução dos gastos, aumento de produtividade e alcance de resultados. 

É importante reconhecer que há uma dicotomia no papel da gestão escolar, marcada 

por vezes pelo poder político e dominação, e ainda, pela necessária capacidade de organização 

técnica e burocrática que respondam às exigências político - administrativas, mas que, de 

forma alguma, pode perder de vista o cunho pedagógico, formativo e social da educação. 

Percebemos, portanto, ao longo desse estudo que as mudanças propostas na rede 

educacional do Acre, em que a forma de seleção e mudança de perfil desse novo gestor não 

docente acaba por responder a uma tendência de inserção dos valores mercadológicos na 

política educacional, baseados nos princípios do gerencialismo, alterando o cotidiano e as 

práticas escolares, desconsiderando, por sua vez, a escola enquanto espaço vivo, organizado e 

contextualizado, responsável pela formação e desenvolvimento de cidadãos e possível 

caminho de transformação social. 

 

Referências Bibliográficas 

BALL, Stephen J. Performatividade, privatização e o pós-Estado do bem-estar. Educação 

& Sociedade. Campinas, vol. 25, n. 89, p. 1105-1126,Set/ Dez (2004) 



 

513 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

BARROSO, João. O Estado, a Educação e a Regulação das Políticas Públicas. Educ. Soc., 

Campinas, Vol. 26, n 92, p. 725-751, Especial. 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São 

Paulo: Paz e terra, 2000. 

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei n. 9.394/96. Estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 2006. 

______. Constituição Federal de 1988. República Federativa do Brasil: Senado Federal, 

Centro Gráfico, 1988. 

______. Plano Nacional de Educação (2014). Lei nº 13.005, de 24/06/2014. Brasília, 2014.  

______, Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE). Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho de Estado. Brasília, 1995. 

KRAWCZYK, Nora. A Sustentabilidade da Reforma Educacional em questão: a posição 

dos organismos internacionais. Revista Brasileira de Educação. 2002 

LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J.F.; TOSCHI, M.S. Educação escolar: políticas estrutura e 

organização. 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

MELO, Lúcia de Fátima. Tese de Doutorado em Educação. Universidade Federal de Minas 

Gerais. Belo Horizonte - MG, 2010. 

OLIVEIRA, J. F. Crise da escola e políticas educativas. Eliza Bartolozzi Ferreira, Dalila 

Andrade Oliveira (Organizadoras). 2 ed. – Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2013. 

SOUZA, A. R. Tese de Doutorado em Educação. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo. São Paulo, 2006. 

TIRAMONTI, Guillermina. O cenário educacional latino-americano no limiar do século 

XXI: reformas em debate/ organizadoras Nora Krawczyk, Maria Malta Campos, Sérgio 

Haddad. – Campinas – SP: Autores Associados – (Coleção educação contemporânea), 2000.  

ACRE. Lei nº 3.141, de 22 de julho de 2016. Dispõe sobre a gestão democrática das 

unidades escolares da rede pública estadual de educação básica do Acre. Rio Branco. 

Disponível em http://www.al.ac.leg.br.  

_____. Lei nº 1.513, de 11 de novembro de 2003. Dispõe sobre a gestão democrática do 

sistema de ensino público do Estado do Acre. Disponível em http://www.al.ac.leg.br.  

  



 

514 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

O PNAES E A PERMANÊNCIA ESTUDANTIL EM CURSOS DE GRADUAÇÃO NA 

UNIR JI-PARANÁ/ RONDÔNIA 

 

Elaine Lucio Loeblin 

Assistente Social do IFRO, Campus Ji-Paraná 

elaine.loeblin@ifro.edu.br  

 

Suely Aparecida do N. Mascarenhas  

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)  

suelyanm@ufam.edu.br.com 

 

Marilsa Miranda de Souza 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR)  

msmarilsa@hotmail.com  

 
RESUMO 

O texto exibe parte dos dados da dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu da Universidade Federal de Rondônia, cujo o foco foi a materialização do PNAES (Programa Nacional de 

Assistência Estudantil) na UNIR, Ji-Paraná/RO, porém nesse texto será demonstrado apenas dados estatísticos 

inerente a permanência e conclusão dos cursos de estudantes beneficiados com o PNAES. Direcionando o olhar 

para as literaturas revisadas é possível perceber que o PNAES está inserido no cenário contemporâneo que tem 

como marca as relações de trabalho na era da reestruturação produtiva, política neoliberal como legitimadora do 

ideário burguês e suas fortes interferências nas diversas políticas públicas, em especial a educacional. O PNAES 

foi legitimado em 2010 diante da conjuntura de retrocesso dos direitos sociais, porém o mesmo também é parte 

das estratégias dos organismos multilaterais em especial o Banco Mundial para a educação no Brasil. A pesquisa 

em questão tem natureza bibliográfica, documental e de campo, com análise teórico-empírica sob a luz do 

materialismo histórico-dialético. Os resultados evidenciam que ações envolvendo assistência estudantil destinada 

aos estudantes em situação socioeconômica vulnerável na UNIR, é recente e no caso do Campus Ji-Paraná, a 

pesquisa somente identificou seu início a partir da aprovação e implementação do PNAES por meio da portaria 

39/2007 do MEC. Os dados evidenciam ainda que dos estudantes beneficiados com o PNAES em 2013, no ano 

de 2015 5,5% constava como matrículas trancadas ou evadidos, e 94,5% dos estudantes beneficiados 

permaneciam ou concluíram o referido curso de graduação. 

Palavras–chave: Universidade, Ensino Superior, Programa Nacional de Assistência Estudantil/PNAES. 

 

ABSTRACT 

The text presents part of the data of the master's dissertation presented to the Stricto Sensu Postgraduate Program 

of the Federal University of Rondônia, whose focus was the materialization of the PNAES (National Program of 

Student Assistance) at UNIR, Ji-Paraná/RO, in this text will only be shown statistical data inherent in the 

permanence and completion of the courses of students benefited with the PNAES. Directing the look at the 

revised literature it is possible to perceive that the PNAES is inserted in the contemporary scenario that has as its 

mark the labor relations in the era of productive restructuring, neoliberal politics as legitimating the bourgeois 

ideology and its strong interferences in the diverse public policies, in particular to educational. The PNAES was 

legitimized in 2010 in the face of the setback of social rights, but it is also part of the strategies of the multilateral 

organizations, especially the World Bank for education in Brazil. The research in question has a bibliographic, 

documentary and field nature, with theoretical-empirical analysis in the light of historical-dialectical 

materialism. The results show that actions involving student assistance aimed at students in a vulnerable 

socioeconomic situation in the UNIR are recent and in the case of the Ji-Paraná Campus, the research only 

identified its beginning from the approval and implementation of the PNAES through Portaria 39/2007 of the 

MEC. The data also show that of the students benefiting from the NAPA in 2013, in the year 2015, 5.5% were 

classified as blocked or evaded enrollment, and 94.5% of the students benefited stayed or completed the 

mentioned undergraduate course. 

Keywords: University, Higher Education, National Program of Student Assistance / PNAES. 

mailto:suelyanm@ufam.edu.br.com


 

515 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

Introdução 

O Presente texto apresenta parte dos dados de dissertação de mestrado da autora, 

apresentada ao PPGE/UNIR (Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Rondônia). É importante ressaltar que a pesquisa em questão seguiu os padrões 

ético vigentes, sendo submetida e aprovada pelo comitê de ética em pesquisa (CEP) da UNIR 

com o protocolo número: 37652214.1.0000.5300. 

As discussões da dissertação tiveram como premissa principal demonstrar em que 

medidas o PNAES contribui para a permanência e a conclusão dos cursos de graduação na 

UNIR (Universidade Federal de Rondônia), Campus Ji-Paraná. No entanto, o presente texto 

se atentará apenas aos dados estatísticos inerente a permanência dos estudantes beneficiados 

com o PNAES. 

 

Referencial teórico 

Toda temática ou objeto envolve avanços e retrocessos na sua construção histórica. No 

caso da assistência estudantil, envolveu caminhadas rápidas e demoradas. De acordo com o 

FONAPRACE (1997), nos anos 1970 e início dos anos 1980 quem tinha acesso à educação na 

modalidade superior eram as pessoas pertencentes a classes sociais com melhor poder 

aquisitivo.  

A problemática do acesso e permanência dos estudantes no ensino superior ganha 

espaço e começam a ser discutida nos encontros nacionais de pró-reitores de assuntos 

comunitários/estudantis, bem como na ANDIFES (Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior). Tais discussões criaram abertura para a criação do 

FONAPRACE (Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis), 

em que participavam também alguns sub-reitores, pró-reitores, decanos e coordenadores de 

assuntos estudantis das IFEs, nos quais elaboraram mecanismos para garantir a permanência 

dos estudantes nos cursos de graduação. O FONAPRACE buscou viabilizar ainda a 

redemocratização do acesso aos alunos de baixa renda nas universidades federais, mas a 

preocupação necessitava ir além, pois o simples acesso não bastava, era necessário o 



 

516 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

estabelecimento de estratégias concretas de modo a garantir a permanência, com condições 

materiais objetivas para obtenção de sucesso no ensino superior. 

Com a promulgação da Carta Magna de 1988, a sociedade civil começa a avançar na 

construção do Estado democrático de direitos, haja vista que a legislação passou a garantir os 

direitos fundamentais bem como os princípios democráticos. Dessa forma, as discussões sobre 

a educação ganharam forças em prol do discurso de redemocratização, através da 

universalização do acesso, centrado na formação cidadã, que se tornou garantia 

constitucional.  

Segundo o Art. 206, ―o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: - I- 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola‖ (BRASIL, 1998).  Apesar de a 

Constituição Federal possuir aspectos mais generalizados e não mencionar o ensino superior 

(a Lei 9343/1996 estabelece que a educação escolar se caracteriza pela educação básica e 

educação superior) a defesa da temática de garantir o acesso e a permanência nas 

universidades se aprofunda; pois, ao garantir direitos na esfera da educação em âmbitos 

gerais, dá abertura às garantias em âmbitos específicos. Em 1990 o FONAPRACE conseguiu 

estabelecer diálogo permanente com o MEC/SESU e gradativamente foi avançando nas 

discussões em torno da AE, apesar do percurso ser marcado por avanços e retrocessos. 

Em 1998, na cidade de Paris, foi aprovado a ―Declaração Mundial sobre Educação 

Superior no século XXI‖, no qual a UNESCO do Brasil buscou enfatizar tal documento que 

propunha novos rumos à educação superior, tais como: programas de assistência estudantil 

aos estudantes menos favorecidos das IES, que visavam ―uma assistência material especial e 

soluções educacionais que pudessem contribuir para superar os obstáculos com os quais estes 

grupos se defrontam, tanto para o acesso como para a continuidade dos estudos na educação 

superior‖ (UNESCO, 1998).  

Partindo desse documento de cunho mundial, a AE no Brasil começa a ter novos 

rumos sendo elencada pelo PNE de 2001. No artigo nº 33 é ressaltado que a política pública 

de educação deverá: ―estimular as instituições de ensino superior a identificar, na educação 

básica, estudantes com altas habilidades intelectuais, nos estratos de renda mais baixa, com 

vistas a oferecer bolsas de estudo e apoio ao prosseguimento dos estudos‖. A Assistência 

estudantil ainda é ressaltada pelo PNE (2001) no artigo 34, no qual deixa evidente que uma 

das metas para a educação no Brasil é: ―estimular a adoção, pelas instituições públicas, de 
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programas de assistência estudantil, tais como bolsa-trabalho ou outros destinados apoiar os 

estudantes carentes que demonstrem bom desempenho acadêmico‖. 

Em 2004, foram realizadas duas caravanas da UNE por diversos Estados brasileiros 

levando discussões aos estudantes com temas envolvendo a reforma e cultura. Foram elas a 

―Caravana UNE pelo Brasil‖ e a ―Caravana Universitária de Cultural e Arte – Paschoal Carlos 

Magno‖. O resultado da atuação das entidades e do debate sobre a reforma foi à criação, junto 

ao governo federal, de programas como o PROUNI (Programa Universidade para Todos), que 

garante bolsas em universidades particulares para estudantes de baixa renda, e o REUNI 

(Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais), 

programa de expansão das vagas em universidades públicas.  

Os programas supracitados possuem características de assistência estudantil. Tanto o 

PROUNI, quanto o REUNI, e o FIES, sendo que o primeiro se destina ao financiamento das 

mensalidades dos estudantes, o REUNI busca maior probabilidade de ingressar em 

instituições públicas, porém nenhum dos programas garante as despesas econômica do 

estudante no cotidiano, bem como materiais e demais aspectos necessários para a manutenção 

do aluno no curso superior.  

Finalmente no ano de 2007, foi aprovado o PNAES, instituído em 12 de dezembro de 

2007 pela Portaria Normativa nº 39 do MEC, ―considerando a assistência estudantil como 

estratégia de combate às desigualdades sociais e regionais, bem como de sua importância para 

a ampliação e a democratização das condições de acesso e permanência dos jovens na faixa 

etária de 18 a 24 anos no ensino superior‖ (FONAPRACE: 2012, p.31). 

O PNAES foi implantado pelo FONAPRACE, entidade que esteve presente nas 

discussões sobre a importância da assistência estudantil para as classes desfavorecidas que 

cursavam o ensino superior público. A apresentação do documento destaca que o ―Programa 

Nacional de Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

procura responder aos desafios apontados nas Pesquisas do Perfil Socioeconômico e Cultural 

dos Estudantes de Graduação das IFES Brasileiras, realizadas pelo (FONAPRACE), nos 

períodos de 1996 -1997 e 2003 -2004‖.  

Segundo Araújo (2007) a Assistência estudantil (PNAES) é fruto de uma luta histórica 

dos movimentos sociais, em especial da UNE e da secretaria nacional de casa de estudantes 

que buscou efetivar a temática como um direito e como política pública. A PAE nos anos de 
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1990 acontecia de forma fragmentada, tendo apenas em algumas IFES, em que geralmente a 

existência se dava em decorrência do movimento estudantil. 

A partir de 2008 atendendo a reivindicações das IFES e dos movimentos estudantis o 

Governo Federal começou a destinar recursos específicos (rubrica orçamentaria) para AE por 

meio do PNAES. Logo em seguida, em 2010, o programa se torna política pública, deixando 

de ser apenas programa de governo, passando a ser regido pelo decreto 7.234 de 19 de julho 

de 2010. É importante salientar que tal documento é resultante da luta coletiva dos 

movimentos organizados tais como: FONAPRACE, ANDIFES e UNE (KOWALSKI, 2012). 

Em pesquisa realizada pelo FONAPRACE em 2010 e publicada pela ANDIFES em 

2011, foi apontada a necessidade de continuidade e ampliação de recursos e ações inerentes à 

Assistência Estudantil.  

Comparando-se a distribuição da população brasileira em classes econômicas com a 

distribuição dos estudantes nas federais verifica-se uma concentração de estudantes 

das classes A e B em detrimento das demais, especialmente as classes A e B1. 

Mesmo assim, a constatação de que 43,7% dos estudantes pertencem às classes C, D 

e E (cerca de 300 mil estudantes) revela que, quase a metade dos estudantes das 

Universidades Federais pertence às classes populares, cuja renda média familiar, 

segundo a ABEP, é de R$ 1.459,00 (FONAPRACE/ANDIFES, 2011, p.43). 

 

A consolidação e publicação do PNAES é o reconhecimento de sua importância 

estratégica para ampliar as condições de permanência dos jovens em situação socioeconômica 

vulnerável na educação superior pública federal. O  documento tem como objetivo geral: 

 - Garantir o acesso, a permanência e a conclusão de curso dos estudantes das IFES, 

na perspectiva da inclusão social, da formação ampliada, da produção de 

conhecimento, da melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida; 

 - Garantir que recursos extra orçamentários da matriz orçamentária anual do MEC 

destinada às IFES sejam exclusivos à assistência estudantil (BRASIL/PNAES, 2007, 

p. 14). 
 

O PNAES, por meio do decreto 7.234/2010 destaca ainda que sejam atendidos, 

prioritariamente, estudantes oriundos da rede pública de educação básica ou com renda 

familiar per capita de até um salário mínimo e meio. Tal decreto realiza a expansão garantida 

em legislação também aos cursos técnicos no âmbito dos Institutos Federais de Educação 

Profissional e Tecnológica e, por fim, estabelece que as ações de assistência estudantil 

deverão ser desenvolvidas nas seguintes áreas: 

I - moradia estudantil, II – alimentação, III – transporte, IV - atenção à saúde, V - 

inclusão digital, VI – cultura, VII – esporte, VIII – crèche, IX - apoio pedagógico e 
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X - acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. (BRASIL: 2010). 

 

De acordo com Kowalski (2012), mesmo o PNAES sendo um programa em âmbito 

nacional/federal, cada IFES – Universidade ou Instituto Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica tem autonomia para utilizar seus recursos disponibilizados, conforme suas 

demandas, particularidades locais e especificidades regionais, desde que tenha como 

finalidade garantir assistência ao estudante. O Programa propaga que o foco é contribuir de 

forma eficaz para que haja melhoria no desempenho acadêmico dos alunos, 

preferencialmente, os de baixa renda, para evitar e/ou diminuir consideravelmente os índices 

de retenção e evasão, buscando garantir o êxito. O Governo Federal busca viabilizar tal 

política, tendo em vista a evasão e retenção que gera um alto custo para par os cofres públicos 

e para a instituição como um todo. 

 

Metodologia 

O local da pesquisa, está situado no município de Ji-Paraná, na região central de 

Rondônia é o segundo maior município do Estado com o total de 116.610 (cento e dezesseis 

mil e seiscentos e dez) habitantes segundo dados IBGE (2010), com população estimada em 

2014, 129.242 (cento e vinte e nove mil e duzentos e quarenta e dois) habitantes. 

No que se refere ao Campus da UNIR em Ji-Paraná, esse é fruto do processo de 

interiorização da Universidade Federal de Rondônia em 1986, pois até então, a única 

universidade pública e federal do Estado era localizada apenas na capital. Na atualidade o 

Campus possui os seguintes cursos de Graduação: engenharia ambiental, estatística, 

bacharelado em física, matemática, licenciatura básica intercultural e pedagogia. 

Visando atingir os objetivos da pesquisa, foram realizadas pesquisas bibliográficas de 

cunho documental (a exemplo das legislações internas da UNIR entre outros). Para coleta dos 

dados específicos a ser apresentado no decorrer desse trabalho, foi adota o seguinte 

procedimento: acesso e armazenamento da listagem dos estudantes beneficiários da AE em 

2013, nas bolsas/programas ofertadas pela Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos 

Estudantis PROCEA/UNIR para o Campus Ji-Paraná. Em seguida recorreu-se a Secretaria de 

Registros Acadêmicos do Campus Ji-paraná e foi levantado a situação acadêmica dos 

estudantes beneficiados em 2013, dentre a modalidades definidas para situação acadêmica 

foram: ativo, inativo (evadido ou curso trancado) e formado. 
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Os dados foram analisados sob a luz do método materialismo histórico-dialético, que 

de acordo com Frigotto (2001, p. 79), ―a dialética para ser materialista e histórica não pode 

constituir-se numa doutrina ou numa espécie de suma teológica. Não se pode constituir em 

uma camisa de força fundada sob categorias gerais não historicizadas. Para ser materialista e 

histórica tem de dar conta da totalidade, do específico do singular e do plural‖. 

Resultados e discussão 

Os programas em que os beneficiários estavam inseridos em 2013 são exibidos 

conforme o gráfico 9 abaixo: na distribuição dos programas de auxílio financeiro, 112 

(duzentos e doze) alunos receberam auxílio indígena, 86 (oitenta e seis) 

transporte/alimentação, 21 (vinte e um) bolsa permanência, 9 (nove) auxílio-creche e 9 (nove) 

auxílio-moradia. No que se refere ao auxílio-transporte e à alimentação da UNIR para os 

campi do interior ofertam de forma conjugada em valor único. 

 

FONTE: Base de Dados da Autora, 2015. 

No que se refere ao curso (área do conhecimento) dos alunos beneficiados com AE, 

em 2013, o gráfico 2 a seguir demonstra que esses alunos estão matriculados em sua 

porcentagem maior no curso intercultural, em segundo no curso de pedagogia, terceiro física, 

quarto matemática, quinto engenharia ambiental e por último no curso de estatística: 
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Fonte: Base de Dados da Autora, 2015. 

  

O curso de licenciatura básica intercultural é o que possui maior número de 

beneficiários nos programas de AE da UNIR Ji-Paraná, esse curso se destina a pessoas 

comprovadamente de etnia indígena.  

No que se refere à permanência e conclusão dos cursos de graduação dos estudantes 

beneficiados pela assistência estudantil em 2013. Tais dados foram obtidos pela pesquisadora 

junto à Secretaria de Registros Acadêmicos (SERCA) da UNIR, campus Ji-Paraná em março 

de 2015. No gráfico 3 registra-se a situação atual de matrícula dos referidos estudantes. 

 

FONTE: Base de Dados da Autora, 2015. 
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No Gráfico 3, o total de alunos inativos e de matrículas trancadas ou evadidos é 13 

(treze), sendo que 05 (cinco) são do curso de pedagogia, 04 (quatro) pertence ao curso de 

bacharelado em física, 03 (três) de estatística e 01 (um) de matemática. Dos alunos 

formados/concluintes o total é 33 (trinta e três), sendo 14 (catorze) pertencentes ao curso de 

pedagogia, 10 (dez) do curso de física, 6 (seis) do curso de engenharia ambiental, 2 (dois) de 

matemática e 1 (um) do curso de estatística. 

Conforme estudo
1
 realizado pelos pró-reitores de graduação, denominados do Grupo 

de Trabalho sobre Evasão e Retenção, a evasão das universidades federais brasileiras, que 

compuseram inicialmente a amostragem, apenas cinco universidades no qual os dados 

demonstram que as instituições nos últimos três anos da pesquisa, a evasão gira em torno de 

13%. Essa porcentagem foi alcançada em 2009, já que anos anteriores se encontravam em 

torno dos 10%. Dessa forma, é possível afirmar no que se refere aos estudantes participantes 

dessa amostra a evasão está abaixo da média do estudo supracitado, já que está em torno de 

5,5% de inativos, porém nem todos abandonaram o curso, alguns estão apenas com a 

matrícula trancada. 

Dos beneficiários de 2013, 189 se encontram como ativos (matricula regular), 125 

estão com pendência de disciplinas, haja vista que os mesmos encontram-se cursando 

períodos do curso inferior ao que deveria, analisando o ano/semestre de ingresso na 

instituição. Nesse trabalho contou-se como alunos retidos alunos considerados com um 

semestre ou mais de atraso, o campus Ji-Paraná passou por uma greve em 2012, porém 

informou-se que o calendário acadêmico já se encontra regular.  

Dessa forma, os dados demonstram que cerca de 94,5% dos estudantes beneficiários 

da assistência estudantil em 2013 estão permanecendo ou concluindo o curso de graduação. 

Tendo em vista que os estudantes beneficiados são considerados em situação de 

vulnerabilidades social, é possível afirmar que os programas de bolsas, incluídas na esfera do 

programa nacional de assistência estudantil, especificamente na UNIR Ji-Paraná estão 

contribuindo significativamente para permanência e conclusão dos cursos de graduação, já 

que os ―estudios más recientes a nivel internacional sobre el abandono  universitario señalan 

las condiciones económicas como uno de los factores clave en la explicación de la 

                                                           
1
Disponível em http://site.ufsm.br/noticias/exibir/8800, acessado em 20 de junho de 2015. 

http://site.ufsm.br/noticias/exibir/8800
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persistência y de la graduación universitária‖ (BERLANGA, FIGUERA & PONS-FANALS,: 

2013, p.2). 

 

Conclusões 

No Campus Ji-Paraná, os alunos são atendidos apenas com o PNAES que na maioria 

dos estudantes, conforme demonstra os dados do gráfico 1, foram distribuídos em média 237 

auxílios mensal do total de 234 alunos beneficiados, ou seja, apenas três estudantes recebem 

mais de uma modalidade de auxílio, enquanto que o restante, recebe apenas 1 modalidade que 

em média, por ano, soma aproximadamente 3 mil reais. 

Dentre os objetivos do PNAES, um deles é diminuir as disparidades sociais entre a 

classe discente, porém, com valores de auxílios que atendem minimante apenas uma 

necessidade do estudante. Em valores monetários conforme explicitado acima é possível 

afirmar que ―para pobre se implementa políticas pobres‖ e o PNAES no Campus Ji-Paraná, 

como em boa parte das universidades brasileiras é desenvolvido na contradição. O que no 

nosso entendimento pode ser afirmado, tendo em vista que, ao invés superar as desigualdades 

sociais entre a classe discente, volta a acentuá-la ainda mais, ofertando as mínimas condições 

matérias para permanência e êxito aos estudantes que dela necessita. 

Percebe-se que a UNIR Campus Ji-Paraná, em se tratando da amostra participante e 

conforme aponta o gráfico 3, possui a evasão em torno de 5,5%, abaixo da média nacional que 

é em torno de 11%, já a permanência é de 94,5%, sendo que desses 80% encontram-se ativos 

e 14,5% concluíram o curso de graduação. Nesse sentido percebe-se a assistência em conjunto 

com múltiplos fatores está contribuindo significativamente na permanência e conclusão dos 

cursos de graduação dos estudantes socioeconomicamente vulneráveis do Campus Ji-Paraná. 

Todavia, ainda há um longo caminho de melhoria a ser percorrido pelo PNAES desenvolvido 

no Campus, dentre estes o de propiciar que o estudante seja atendido em sua integralidade e 

não apenas em uma única necessidade, conforme acontece com a maioria dos estudantes. 
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RESUMO 

O presente artigo procura analisar as politicas públicas de financiamento da educação no Brasil e suas 

implicações no sistema educacional. Parte da premissa de que financiamento está atrelado ao cumprimento das 

ações em consequência do ciclo de reformas que muitos países conheceram nos seus sistemas educacionais a 

partir de anos de 1990. As reflexões trazidas neste artigo são resultantes da revisão de literatura de autores que 

vêm se debruçando sobre o assunto, com objetivo de identificar como estes sujeitos tratam as políticas públicas 

de financiamento da educação e quais os fatores internos e externos ocorridos para a desresponsabilizar parte do 

financiamento de setores essenciais para o funcionamento da sociedade, incluindo a educação. 

 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Financiamento. Política Educacional. 

 

ABSTRACT  
This article aims to analyze the public policies of financing education in Brazil and its implications in the 

educational system. It is based on the premise that funding is linked to the fulfillment of actions as a 

consequence of the cycle of reforms that many countries have known in their educational systems since the 

1990s. The reflections brought in this article are the result of the literature review of authors who have been 

studying on the subject, with the objective of identifying how these subjects deal with the public policies of 

education financing and what internal and external factors have occurred in order to disengage part of the 

financing of sectors essential for the functioning of society, including education. 

 

Keywords: Public Policies. Financing. Educational Politics. 

 

 

Introdução 

Após a Conferência Mundial sobre a Educação para todos, em Jomtien, na Tailândia, o 

sistema educacional brasileiro toma medidas com vistas à concretização das reformas 

neoliberais, sustentada na concepção de Estado mínimo.  

Com as reformas educacionais a gestão descentralizada passa a ser o eixo da politica 

educacional brasileira, redesenhada pela influencia das estratégias neoliberais que imprimem 

o reordenamento das relações entre o Estado e a sociedade. 

A gestão financeira dos recursos públicos nas escolas traz na sua essência a exigência 

de que o planejamento, acompanhamento e controle do uso dos recursos sejam realizados com 

a participação da comunidade escolar, dando visibilidade aos processos educativos. 
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Porém, na realidade da maioria das escolas, percebe-se que elas adotam uma 

contabilidade informal no que se refere à captação e gestão dos recursos próprios, ou seja, não 

seguem um procedimento padronizado. Já o planejamento e a aplicação dos recursos públicos, 

bem como, as respectivas prestações de contas, seguem normas regulamentadas pelas 

mantenedoras. 

Portanto, o financiamento das ações da escola pública é um dos fatores bastante 

discutido no cenário educacional, pois o gerenciamento dos recursos financeiros na educação 

pelas escolas representa um avanço na política educacional do Brasil. 

Para refletir sobre as politicas públicas de financiamento da educação, busca 

identificar quais os fatores internos e externos ocorridos para a desresponsabilização de parte 

do financiamento de setores essenciais para o funcionamento da sociedade, incluindo a 

educação. Tudo isso será tratado a partir de autores como Ball (2006), Da Silva (2010), 

Fonseca, Richter, Valente (2013), Gomes (2011), Höfling (2001), Krawczyk (2002), Lessard, 

Carpentier (2016), Mainardes (2009), Oliveira (2005), Oliveira (2009), Santos (2004) E Zago 

Figueiredo (2009), que tratam da temática em questão. 

 

Políticas Públicas Educacionais 

A educação está diretamente relacionada às políticas públicas, por ser um dos 

elementos necessários ao desenvolvimento do país. Assim, políticas educacionais que 

garantem e sustentam os sistemas de ensino são imprescindíveis à qualidade nas escolas.  

 
Isso significa dizer que as formas de emprego, as estruturas organizacionais, as 

culturas e os valores, os sistemas de financiamento, os papéis e os estilos de 

administração, as relações sociais e de pagamento e as condições das organizações 

públicas de bem-estar social têm sido sujeitas a mudanças genéricas. (BALL, 2006, 

p.11). 

 

Para tanto, o financiamento das ações da escola pública é um dos fatores bastante 

discutido no cenário educacional, pois o gerenciamento dos recursos financeiros na educação 

pelas escolas representa um avanço na política educacional do Brasil. 

As políticas públicas ou politicas sociais está diretamente ligadas às ações 

implementadas por um governo como forma de atender as necessidades da sociedade. 

Políticas sociais, de acordo com Hôfling, 

 



 

527 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

―se referem a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo 

Estado, voltadas, em principio, para a redistribuição dos benefícios sociais visando a 

diminuição das desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento 

socioeconômico‖ (HÔFLING,2001, p.31) 

 

É perceptível, a aplicabilidade das inúmeras politicas públicas na vida das pessoas, 

seja pelo governo federal, seja pelos governos estaduais ou pelos governos municipais, por 

isso estão presentes na vida cotidiana das pessoas, sejam de forma ativa, passiva, ou em 

ambas as formas de politicas públicas. 

As políticas públicas fazem com que o cidadão participe cotidianamente do esforço de 

viver, criar e interferir nestas políticas. 

As relações entre Estado e políticas sociais são fundamentais para a implementação e 

manutenção das ações em uma determinada sociedade, visando à formação social dos 

indivíduos. 

Vale salientar que nem sempre foi assim, há cinquenta anos a realidade das politicas 

públicas era muita tênue nas vidas das pessoas e a intervenção do governo era mais longínqua, 

a presença do governo não era tão constante. 

Fatores ocorrerem para o avanço das políticas públicas sobre a vida do homem em 

comum, sobre as sociedades contemporâneas, entre eles, pode citar a Segunda Guerra 

Mundial. Tanto a Primeira Guerra que terminou em 1919, quanto a Segunda Guerra Mundial 

que terminou em 1945, foram fatos marcantes que mexeram com a humanidade como um 

todo.  

Esses fatores podem ser olhados como o fracasso de um conjunto de visões 

econômicas que se chamava de o liberalismo econômico. 

A fundamentação do liberalismo econômico encontra-se nas teses de David Ricardo 

e, principalmente, de Adam Smith, o qual formula a justificativa econômica para a 

incessante e necessária busca do interesse individual. Este autor introduz a ideia de 

que irá apoiar-se e cristalizar-se como um fio condutor da ação do Estado liberal: 

cada indivíduo, agindo em seu próprio interesse econômico, quando atua junto a 

uma coletividade de indivíduos, maximiza o bem-estar coletivo. (SILVA E SOUZA, 

2010, p.10) 

 

A ausência da participação dos Estados na vida econômica, que era tão cultivado na 

Inglaterra, nos Estados Unidos e nos outros países da Europa, demonstrou que através dos 

seus preceitos não conseguiria um modo de vida adequada para a população do mundo. 
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Isso porque a liberdade total dos agentes econômico tinha levado a duas grandes 

guerras, a destruição e também uma perda da confiança das estruturas governamentais no 

mundo inteiro. 

No final das guerras, uma das primeiras reações que ocorreram naqueles países 

centrais do capitalismo, foi tentar dotar novas politicas econômica, regular o campo da 

economia de outra forma que não fosse através do livre jogo das forças de mercado. 

Na concepção de Oliveira e Fernandes (2009, p. 60), ―a tese do Estado mínimo 

significa o Estado reduzido apenas para as políticas sociais e não, certamente, para os 

interesses da reprodução do capital‖.  

Os Estados nacionais democráticos do pós-segunda guerra, foram aqueles Estados que 

passaram a fazer um numero cada vez maior de interversões na vida dos cidadãos, passando a 

serem investidores na economia, particularmente, nas áreas de infraestrutura, e principalmente 

naquelas áreas que exigiam grandes investimentos econômicos e financeiros, que muitas 

vezes as empresas privadas não tinham condições financeiras ou interesse de realizar o 

investimento. 

Esse é um fator de natureza macroeconômico, quando o mundo todo passa adotar 

politicas naquilo que foi chamado de politicas Keynesiana, inspirado em John Maynard 

Keynes, que preconizava que a economia capitalista funcionaria de um modo melhor e mais 

eficiente se fosse regulado pelo Estado.  

O pensamento Keynesiano implica a generalização do Estado do bem- estar, entendido 

como um conjunto de ações públicas que tende a garantir a todo o cidadão um acesso mínimo 

de serviços que melhore suas condições de vida.  

Neste contexto não significa dizer que no pensamento keynesiano o Estado deixe de 

lado o desenvolvimento econômico, para cuidar apenas da questão social de uma nação. Mas 

a grande linha de abordagem de Keynes era de que o Estado deveria intervir na economia para 

garantir o pleno emprego, e depois um desenvolvimento econômico.  

Para SILVA e SOUZA (2010. p. 15) os Estados nacionais aos poucos foram aplicando 

as sugestões de políticas econômicas de Keynes, o que levou a resultados positivos no período 

que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. 
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Os estados democráticos passaram a intervir fortemente na vida cotidiana, seja na 

economia, seja no fornecimento de bens e serviços coletivos, como por exemplo, a educação, 

a saúde, o transporte público e a mobilidade urbana. 

Após a Segunda Guerra Mundial o mundo se dividiu e com a guerra fria, houve uma 

grande polarização política entre o mundo capitalista e mundo socialista liderada pela União 

Soviética. O mundo passa ter duas filosofias, duas formas de organização de estado, da 

economia e da sociedade, o Socialismo no Leste Europeu, e o Capitalismo no Oeste Europeu 

e nos Estado Unidos. 

Com o surgimento dos movimentos político-partidária do socialismo e trabalhistas, 

que empolgava a classe trabalhadora, surge na Europa aquilo que foi chamado de Welfare 

State, o estado do bem-estar, que é face social das políticas Keynesiana adotadas.   

Isto significa reconhecer que em muitas formações sociais o Estado é, a partir da 

relação que constrói com os movimentos sociais organizados, com os grupos de 

interesses, com interpretação que formula das demandas sociais, políticas, 

econômicas e culturais e pelo lugar que ocupa na estrutura social, o núcleo 

imprescindível aos processos de concentração ou redistribuição do poder social, a 

partir das politicas públicas. (GOMES, 2011, p. 29). 

 

O Welfare State tem como objetivo zelar pelas condições do bem-estar da sociedade. 

Para Silva e Souza (2010, p.17) a estrutura criada com o Welfare State Keynesiano tem como 

efeitos indiretos o crescimento da burocracia, que pode interferir na gestão e no controle das 

políticas públicas, o adensamento do aparelho econômico do Estado e a demanda pela 

intervenção governamental sobre a área social. 

São os programas de saúde para um conjunto da população, são os programas de 

educação, expansão dos níveis educacionais que atinge desde as crianças até os adultos 

através das universidades e reciclagem.  

Isso fez com que as sociedades ocidentais capitalistas passassem a investir nessas 

novas propostas do Welfare State, no sentido de garantir cada vez mais níveis de bem estar, 

ou seja, aumentar significantemente o número de intervenções ou de politicas publicas no 

conjunto da sociedade. 

Assim, as políticas sociais e a educação são formas de interferência do Estado e visa à 

manutenção das relações sociais de determinada formação social. 

Para Hôfling (2001, p. 31), as políticas sociais têm suas raízes nos movimentos 

populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre capital e trabalho, no 
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desenvolvimento das primeiras revoluções industriais. Neste período a Revolução Industrial 

expandiu-se para o mundo, alterando profundamente as relações sociais e econômicas no 

meio urbano e nas condições de vida dos trabalhadores. 

Com a Revolução Industrial, a constituição da sociedade de classes sociais provocou o 

aprofundamento da divisão do trabalho, cenário em que se deu a institucionalização da escola 

contemporânea. Neste cenário, a escola, considerada lugar do ócio, na Grécia Antiga, para 

aquela classe livre do trabalho braçal, estrutura-se, de um lado, aos que dispõem de tempo, de 

outro, aos que foram encaminhados ao trabalho. 

Como Instituição, a escola foi se complexando ao longo da história, sobretudo a partir 

do XIX, como espaço de disseminação de discursos e projetos políticos, para alcançar 

determinados fins em uma ordem social. 

 

Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa qualitativa, e se materializa 

como uma pesquisa bibliográfica, pois foi através desta que buscamos coletar os dados 

necessários para a sua legitimação como um trabalho cientifico e teve como principal fonte de 

pesquisa artigos e documentos publicados a partir da década de noventa. 

Em relação à pesquisa bibliográfica, podemos afirmar que esta pode ser considerada 

um instrumento eficaz, pois é ela que nos possibilita o acesso a dados significativos do sujeito 

a ser pesquisado. O Prof. João José Saraiva da Fonseca em seu livro ―Metodologia da 

Pesquisa Científica‖ nos esclarece sobre esta modalidade da pesquisa quando afirma que: 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas ―já 

analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, página de web sites‖ (Matos e Lerche: 40) sobre o tema a estudar. 

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite 

ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto (FONSECA, 2002, p. 

31). 

 

Como instrumento de coleta de dados, utilizamos da análise de conteúdo que de 

acordo com (MARCONI; LAKATOS, 1990, 114 - 115) é uma técnica de pesquisa para a 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo evidente [ou não] de uma 

comunicação.  

A pesquisa se deu através da verificação de vários artigos e documentos oficiais, 

principalmente da leitura de autores que discorrem sobre políticas públicas e financiamento da 
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educação, possibilitando desta forma tornar este trabalho acadêmico uma realidade, de acordo 

com o tema proposto. 

 

Novas Políticas Educativas 

 

Neste contexto, muitas politicas educativas passaram a ser adotadas como forma de 

melhorar a vida social das pessoas, preparar mão-de-obra qualificada para o mercado e 

garantir a formação de jovens cidadãos capazes de viverem em uma sociedade moderna. 

 

O sistema educacional foi influenciado pelas mudanças organizacionais do 

capital e no processo produtivo, o qual adotou na produção de mercadorias 

uma dinâmica que revolucionou a forma de produção e a relação entre o 

capital e o trabalho, diferente das relações fordistas taylorista. (FONSECA, 

RICHTER E VALENTE, 2013, p. 412). 

O ensino percorreu as mudanças oriundas da expansão, devido à procura social por 

educação, resultante do crescimento demográfico e da intensificação do processo de 

urbanização.   

A lógica da reforma do aparato educacional, de acordo com OLIVEIRA E 

FERNANDES (2009, p. 66) se destina a formação de novo tipo de trabalhador que é 

requerido pela reestruturação produtiva num quadro de inserção competitiva internacional dos 

países com vistas à globalização da economia. 

Após a Segunda Guerra Mundial, surgiu uma globalização do discurso sobre 

educação, que conforme Lessard e Carpentier (2016, p. 16) incentivado pela ascensão de 

organizações internacionais e por diálogos entre os estados e suas elites educativas. 

No início da década de 1980, houve uma incessante busca pelas politicas de 

liberalização, de privatização, de desregulamentação e de desmantelamento de conquista 

sociais e democráticas. 

Por outra parte, quando o conceito de descentralização está baseado numa lógica 

democrático-participativa, ele tem por referência a criação de mecanismos que 

levam ao alargamento do espaço público na medida em que, intrinsecamente, se 

relaciona com o avanço democrático. (SANTOS, 2004, p. 44). 

E a educação perpassa a ser vista como mercadoria, e que poderia ser privatizada e 

descentralizada por entidades qualificadas como OSCIP, através de parceira firmada entre o 

Poder Público e estas entidades. 
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O projeto neoliberal pretende diminuir as responsabilidades do Estado em relação às 

questões sociais e econômicas. Sugere então, a redução de sua participação enquanto 

mantenedor social, atrelando o Estado aos interesses do mercado. Como 

característica do modelo neoliberal que contribui para o processo de desestruturação 

dos serviços sociais públicos brasileiros, pode se destacar a privatização e a 

descentralização, lógicas que têm envolvido a reforma (FONSECA, RICHTER E 

VALENTE, 2013, p. 413). 

Na ideologia neoliberal, preconizava a ideia de que o Estado é o principal responsável 

pela crise que o capitalismo vem atravessando nas ultimas décadas, tanto pela sua 

ineficiência, como pelo descontrole fiscal e o mercado e o privado.  

Isso se dava também no campo da educação. 

Por outro lado, os neoliberais sugerem que os problemas apresentados no campo 

educacional são oriundos de uma crise de eficiência e eficácia na condução das 

políticas. Essa crise tem suas origens na ampliação desordenada do sistema 

educacional e na centralização do poder e sua consequente centralização na 

condução das políticas. (SANTOS, 2004, p. 43). 

 

Assim a educação passa assumir as características do campo empresarial e sua gestão 

como gerencial, visando otimizar resultados pelas políticas educacionais a partir de sua 

eficiência e eficácia, com foco na qualidade total. 

Outro ponto a considerar refere-se às estratégias de reforma do Estado, que, 

conforme o PDRAE, baseiam-se nos seguintes aspectos: o primeiro é a transferência 

para o setor privado das atividades que podem ser controladas pelo mercado, por 

isso a generalização dos processos de privatização de empresas estatais. O segundo é 

―a descentralização para o setor público não-estatal da execução de serviços que não 

envolvem o exercício do poder do Estado, mas devem ser subsidiados pelo Estado 

como é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica‖. 

(SANTOS, 2004, p. 62). 

 

A partir daí, começa a reordenar as regulações entre o publico e o privado que vão se 

expressar na gestão dos sistemas nacionais de ensino. 

Ao se destacar as diferentes dimensões e escalas da formulação e implementação das 

políticas públicas, bem como as redes que exercem influências e nas quais algumas 

vezes os policy makers estão inseridos, é possível resgatar-se o conjunto de 

determinantes políticos e institucionais das políticas educacionais no plano nacional 

ou em contextos específicos. Não se trata aqui de supervalorizar a presença e 

atuação do corpo técnico e burocrático ou os interesses políticos em jogo, mas de se 

buscar resgatar meandros, práticas, conhecimentos, competências e visões de mundo 

afeitas às particularidades destas atuações e avaliar em que medida tais participações 

têm contribuído para a compreensão das políticas. (MAINARDES, 2009, p. 13). 

 

Conforme Lessard e Carpentier, (2016, p. 17) uma nova regulamentação da educação 

e pela ascensão da avaliação dos aprendizados, dos profissionais da educação e dos 

estabelecimentos, bem como do papel das organizações internacionais, defensores de uma 
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convergência mundial em torno de uma educação submissa às exigências da economia do 

saber. 

No Brasil, foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, que a corrente do 

neoliberalismo aparece com mais intensidade, com medidas de reformas tanto no plano 

político e econômico como no plano social.  

De acordo com Oliveira e Fernandes (2009, p. 67), no caso brasileiro, a reforma 

educacional empreendida a partir de 1996, primeira gestão do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso, instituiu um novo arcabouço jurídico-legal que materializa via sistema de ensino a 

nova formação ético-política requerida pelos imperativos do capital. 

Partindo do pressuposto que a descentralização é a passagem de funções da 

administração direta para a indireta, na educação, a escola assume a função de administrar 

seus serviços e os possíveis problemas e falhas da administração, eximindo as 

responsabilidades do Estado.  

Nesse cenário, a incipiente gestão democrática da educação legada pela legislação 

educacional em curso, contudo, reivindicação histórica dos trabalhadores em 

educação, por razões da redefinição do papel do Estado e pela exigência do bloco no 

poder da repolitização da sociedade civil, é subsumida à gestão gerencial da 

educação com vistas à modernização da gestão da escola pública, que propõe uma 

gestão eficiente e eficaz, transferindo para a sociedade civil parte dos custos de tal 

operação. (OLIVEIRA E FERNANDES, 2009, p. 68) 

 

A justificativa da descentralização dos serviços sociais como a educação, de acordo 

com Fonseca, Richter e Valente (2013) é a otimização de recursos e uma maior eficiência e 

agilidade na prestação dos serviços pelo Estado, maior envolvimento direto do poder local na 

captação das demandas, no controle de gastos, cumprimentos das metas e acompanhamento 

das ações pelo setor público. 

 

Política Educacional – Financiamento 

A reforma educacional na década de 1990, no Brasil, Argentina, Chile e México 

demonstrava o interesse dos organismos internacionais de implantar avaliações das ações, 

estratégias e programas nacionais como política da educação.  

As posições do organismo internacional estavam relacionadas às questões específicas 

de política educacional – financiamento, gestão para cada região nacional.  
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Pois, KRAWCZYK (2002, p. 44) destaca que as sustentabilidades da educacional 

passaram a ser observadas a luz dos acordos e das recomendações internacionais feitos em 

Jomtiem e/ou do documento transformação produtiva com equidade elaborado pela CEPAL e 

UNESCO em 1992 e/ou das recomendações das reuniões dos Ministros de Educação 

realizadas no marco dos PROMEDLACs. 

A Conferência Mundial sobre Educação para Todos é chamada para março de 1990 

(Ano Internacional de Alfabetização), em Jomtien na Tailândia, tendo com meta primordial a 

revitalização do compromisso mundial de educar todos os cidadãos do planeta. Porém, 

anterior a esta, tivemos um processo preparatório que incluiu algumas reuniões regionais com 

a de Quito, no Equador, em 1989, cujo público alvo era os países latino-americanos. 

A Conferência, que contou com a presença de representantes de 155 governos de 

diferentes países, teve como patrocinadores e financiadores quatro organismos internacionais: 

a Organização das Ações Unidas para a Educação (UNESCO); o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF); o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD); 

e o Banco Mundial (BID). 

A Conferência de Jomtien resultou na elaboração de um dos documentos 

mundialmente mais significativos em educação, lançados a partir de sua realização: a 

Declaração de Jomtien ou Declaração Mundial sobre Educação Para Todos.  

Esse documento inclui definições e novas abordagens sobre as necessidades básicas de 

aprendizagem, as metas a serem atingidas relativamente à educação básica e os compromissos 

dos Governos e outras entidades participantes. Dessa forma, em sequência à Conferência 

Mundial, os países foram incentivados a elaborar Planos Decenais de Educação Para Todos, 

em que as diretrizes e metas do Plano de Ação da Conferência fossem contempladas. 

 

Pelos menos três dimensões de sustentabilidade das reformas preocupam 

bastante os organismos internacionais: a dimensão política, a dimensão 

financeira e a dimensão técnica. (KRAWCZYK, 2002, p.45). 

 

Na dimensão política, a palavra de ordem era Pacto, citadas nos documentos de 

recomendação dos organismos internacionais para promover a sustentabilidade às reformas 

educacionais. 

Esses organismos queriam a presença bem mais ativa do setor privado na reforma da 

politica educacional, para garantir as políticas de Estado e não políticas de governo. 
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Com isso, o destaque de acordo com Krawczyk (2002, p. 45), está nas políticas e nas 

leis que regulamentam a participação empresarial e das fundações privadas, estabelecendo-se 

assim mecanismos de aproximação entre o setor público e o setor privado no âmbito 

educacional.  

No balanço da década realizado pelo PREAL, houve a recomendação do 

fortalecimento desta participação, dos benefícios tributários e do aporte financeiro, podendo 

incidir também na definição de estratégias e políticas. 

Na dimensão técnica a preocupação dos organismos internacionais foi a 

implementação de um novo modelo de gestão do sistema educacional e da escola, por meio da 

descentralização e autonomia da escola, visando reduzir gastos do governo central com 

educação, onde teve uma mudança de sucesso no âmbito educacional. 

 

Dessa forma as políticas educacionais instituídas nesse período foram marcadas pela 

adaptação da escola aos objetivos econômicos, políticos e ideológicos do projeto 

neoliberal no qual defende o Estado máximo para formulação e avaliação de 

políticas e o Estado mínimo no tocante ao financiamento da escola pública. No que 

se refere à gestão, propõe a descentralização, a autonomia e a flexibilização, aqui 

entendida como capacidade da educação escolar se adequar às demandas sociais, 

especialmente às demandas do mercado. (FONSECA, RICHTER E VALENTE, 

2013, p. 420). 

 

KRAWCZYK (2002, p.47) vai dizer que este modelo está ancorado na transferência 

de responsabilidade e atribuições aos estados, províncias e/ou município, segundo os países, 

independentemente de sua organização política e administrativa federativa ou unitária, na 

delegação, para as escolas, de responsabilização e atividades e ainda na inclusão da 

comunidade local na gestão e no financiamento das unidades escolares. 

Na dimensão financeira há uma preocupação sobre a sustentabilidade das reformas, 

sendo tema que mais ocupam a atenção dos organismos internacionais, principalmente do 

Banco Mundial e da CEPAL. 

De acordo com Krawczy (2002, P. 52) o debate concentra-se na em torno da má 

utilização desses recursos e da necessidade de sua otimização visando potencializar o 

rendimento educativo. 

Em decorrência de compromisso assumido na Conferência de Jomtien, foi elaborado 

no Brasil o Plano Decenal de Educação para Todos, cuja meta principal era assegurar, em dez 

anos (1993 a 2003), às crianças, jovens e adultos, os conteúdos mínimos em matéria de 

aprendizagem que respondam às necessidades elementares da vida contemporânea 

(universalização da educação fundamental e erradicação do analfabetismo). 
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Foi neste contexto que os municípios passaram a assumir a oferta do ensino 

fundamental, tendo em vista o cumprimento das normas legais prescritas na Constituição 

Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), os quais 

levaram muitos deles recorrerem ao terceiro setor para a execução de politicas educacionais 

no sentido de superar os seus problemas educacionais. 

Os projetos financiados para o ensino fundamental brasileiro contribuíram para a 

implementação da politica de avaliação, bem como incentivaram a concorrência 

entre os estados, as instituições escolares e os integrantes neles envolvidos. (ZAGO 

FIGUEIREDO, 2009, p. 1129). 

 

Em 1996, com a LDB e a implantação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), educação pública no 

Brasil passou a ter nova regulamentação, no se refere aos recursos financeiros, alterando a 

distribuição de responsabilidades e as incumbências entre as diferentes instâncias 

governamentais, assim como a redistribuição de recursos em cada unidade da federação. 

 

Visando à melhoria do ensino fundamental no contexto do financiamento, o 

Brasil criou um fundo de natureza contábil, que subvinculou os recursos já 

atrelados, direcionando os para essa etapa da educação básica, sob a 

denominação Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF). Nessa direção, sob 

os auspícios da descentralização, o FUNDEF, na medida em que os recursos 

são distribuídos com base no número de alunos matriculados, traz em seu 

bojo, o processo de municipalização do ensino fundamental. (SANTOS, 

2004, p. 45) 
 

O FUNDEF reafirmou a obrigação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a 

cumprirem os dispositivos da constituição de 1988 relativos à vinculação de 25% de suas 

receitas de impostos, tão logo a igualmente alocarem 60% desses recursos no ensino 

fundamental. 

Como observa Fonseca, Richter e Valente (2013, p. 420), com viés mercadológico a 

educação foi focalizada por meio do direcionamento seletivo dos gastos sociais justificada 

pela necessidade e urgência evidenciada pelas demandas sociais. Neste caso o foco do 

financiamento foi o ensino fundamental. 

Contudo, no segundo mandato do governo Lula (2007-2010) foi lançado o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) com ações diversificadas e que envolvia todos os 
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níveis, etapas e modalidades da educação, voltadas para o acesso e a permanência do aluno na 

escola.  

Assim para atender ações previstas no PDE, em 20 de junho de 2007 foi aprovada a 

Lei de criação do FUNDEB que passa atender a toda educação básica. 

Por sua vez, uma nova sistemática de distribuição de recursos foi instaurada com a 

aprovação da Lei 11.494 de 20 de junho de 2007 que regulamentou o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB, proposto como instrumento inclusivo que 

passou a contemplar o ensino médio e a educação infantil na destinação dos 

recursos. (FONSECA, RICHTER E VALENTE, 2013, p. 422). 

 

A instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), pode se considerar como uma 

alternativa para amenizar o problema de privação da educação infantil e ensino médio de 

recursos financeiros esquecidos pelo FUNDEF. 

O FUNDEB é um fundo constituído por recursos provenientes dos impostos e 

transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação, com 

aplicação exclusiva na educação básica, conforme disposto no art. 212 da Constituição 

Federal, com o diferencial de quando no âmbito de cada Estado o seu valor não alcançar o 

número mínimo de alunos, possibilita a complementação com recursos federais. 

SANTOS (2004, 45), vai dizer que, outra medida de descentralização da educação e 

que atinge diretamente a escola e os processos de gestão é a implantação do Programa 

Dinheiro Direto na Escola (PDDE). 

Esse programa, financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), via Salário Educação, envia dinheiro direto para as escolas que, para 

recebê-lo, devem abrir uma unidade executora, medida polêmica que envolve a 

discussão sobre a privatização da educação. Os recursos do PDDE podem ser usados 

para capacitação e aperfeiçoamento de profissionais da educação, manutenção do 

prédio, aquisição de material permanente e de consumo e outras atividades que 

visem melhorar o funcionamento da escola. (SANTOS, 2004, p, 46) 

 

O Programa Dinheiro Direto na Escola é, portanto, financiado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, e está vinculado ao Ministério da Educação (MEC) que tem 

por finalidade captar recursos financeiros para projetos educacionais e de assistência ao 

estudante. 

Para Oliveira (2005, p. 763), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no 

Brasil, é um exemplo de programa que remete às escolas, sem a mediação dos órgãos 

intermediários do sistema, tanto no sentido de financiarem ações quanto no sentido de sua 
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avaliação de resultados, acompanhado de programas similares na Argentina, no Chile em 

outros países latino-americanos. 

E tais iniciativas vêm associadas ao estímulo à administração por objetivos, ao 

incentivo à pedagogia de projetos, à cultura da eficiência e demonstração de resultados. 

 

Considerações finais 

 

Este estudo evidenciou que as politicas públicas de financiamento da educação estar 

diretamente ligadas às ações implementadas por um governo como forma de atender as 

necessidades da sociedade. 

A primeira e segunda Guerra Mundial culminou numa forte crise do capitalismo, 

houve um avanço das políticas públicas sobre a vida do homem em comum e sobre as 

sociedades contemporâneas. Uma das primeiras reações que ocorreram naqueles países 

centrais do capitalismo foi tentar dotar novas politicas econômica, regular o campo da 

economia de outra forma que não fosse através do livre jogo das forças de mercado, tendo 

como ideologia o pensamento Keynesiano. 

Os estados democráticos passaram a intervir fortemente na vida cotidiana, seja na 

economia, seja no fornecimento de bens e serviços coletivos, como por exemplo, a educação, 

a saúde, o transporte público e a mobilidade urbana. 

As politicas educativas passaram a ser adotadas como forma de melhorar a vida social 

das pessoas, preparar mão-de-obra qualificada para o mercado e garantir a formação de jovens 

cidadãos capazes de viverem em uma sociedade moderna. 

Na década de 1980, houve uma incessante busca pelas politicas de liberalização, de 

privatização, de desregulamentação e de desmantelamento de conquista sociais e 

democráticas. 

Salientava a necessidade da eficiência e da eficácia do setor público, através de Estado 

mais regulador, que no âmbito educacional esse mecanismo de regulação tem se configurado 

na gestão, no financiamento e avaliação sistêmica. 

No Brasil, a partir da Conferência de Educação para Todos na Tailândia (1990), foi 

elaborado o Plano Decenal de Educação para Todos, cuja meta principal era assegurar, em 

dez anos (1993 a 2003), às crianças, jovens e adultos, os conteúdos mínimos em matéria de 
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aprendizagem que respondam às necessidades elementares da vida contemporânea 

(universalização da educação fundamental e erradicação do analfabetismo). 

Com objetivo de atender os organismos internacionais, principalmente do Banco 

Mundial e da CEPAL, com a LDB foi criado do FUNDEF e mais tarde o FUNDEB, tendo 

como objetivo de promover a redistribuição dos recursos vinculados à educação. 

Assim, observamos que as políticas públicas de financiamento da educação, 

principalmente no Brasil, estão fortemente ligas a cumprir regras determinadas pelos 

organismos internacionais, com vista a manter os acordos internacionais sobre os recursos 

investidos por estes organismos.   

E concordamos com os autores quando dizem que o processo de redemocratização no 

Brasil, trouxe ganhos em relação ao financiamento da educação, principalmente, com a 

implantação do FUNDEB, contudo, o financiamento sempre será um obstáculo para a 

melhoria na qualidade da educação no Brasil. 
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GT-2. Políticas Educacionais 
RESUMO 

Para aquisição da merenda escolar, existe um longo processo a ser percorrido, por uma vez que é necessário 

passar por várias etapas. Essas etapas são ciclos constantes que precisam ser desenvolvidos pelo gestor e sua 

equipe. Equipe que dá total apoio ao gestor, ajuda na fiscalização. A pesquisa evidencia burocracia que esse 

processo costuma ser no âmbito escolar, pois apresenta fatores e indicadores na aquisição da merenda escolar e 

questionamentos sobre o conjunto de determinantes que interferem nesse processo de aquisição, que implica 

questões como, procedimento licitatório, importância do Conselho de Alimentação Escolar e modalidades de 

licitação. Esse estudo tem como objetivo geral, mostrar o processo de aquisição da merenda escolar de qualidade 

cuja problemática é: Como passar por todo esse procedimento e adquirir o alimento em tempo hábil? Esta 

reflexão busca elucidar qual o papel dos gestores escolares diante desta demanda ficando muitas vezes com a 

responsabilidade da eficiência e eficácia da merenda escolar e, ainda, promover o desenvolvimento dos 

processos escolares, quer seja de ordem pedagógica, administrativa quer seja contábil, organizando, dinamizando 

e coordenando todos os recursos financeiros a eles repassados. A pesquisa realizada através da utilização de 

teóricos que se referem ao assunto trabalhado. Entre esses teóricos os mais utilizados foram LIBÂNEO (2003); 

LEI (1993); MEC/FNDE (2013). Buscando entre livros e sites acadêmicos para embasar a pesquisa de campo, 

entretanto foi conduzida com base na abordagem qualitativa. 

 

Palavras Chaves: Gestor Escolar. Merenda Escolar. Aquisição da Merenda. 

 

ABSTRACT 

To acquire school meals there is a long process to be followed, it is necessary to go through several stages these 

stages are constant cycles that need to be developed by the manager and his team. This team gives full support to 

the manager and helps in oversight. The research discussed the bureaucracy that this process tends to be at the 

school level. It presents its factors and indicators in the acquisition of school meals and questions about the set of 

determinants that interfere in this acquisition process, which implies issues such as bidding procedure, 

importance of the School Feeding Council, bidding modalities. In art. 1 of Law No. 11,947, of June 2009, which 

provides for School Merenda, reads as follows: "For the purposes of this Law, school feeding means any food 

offered in the school environment, regardless of its origin, during the school term" . For school feeding, there is 

the National Education Development Fund and the National School Feeding Program, which is about 

guaranteeing the food for the school, however, it needs to present a roadmap of planning, price survey and the 

modality that Will be used for the acquisition. Having as general objective to demonstrate the process of 

acquiring quality school meals and whose problems: How to go through all this procedure and get the food in a 

timely manner? It is the role of the school administrators and the CAE to take responsibility for the effectiveness 

of food and process development by organizing, streamlining and coordinating all financial resources passed on 

to them. 

 

Key Words: Legislation. School Manager. Schoollunch. Acquisition of the Merenda. 
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Introdução 

O presente artigo pretende identificar como é realizada a aquisição da merenda escolar 

e suas implicações para o gestor em uma escola da rede municipal de ensino no município de 

Porto Velho, através de pesquisa de campo. A escolha se deve ao fato de que a instituição 

possui dois turnos de aula e uma grande quantidade de alunos que se beneficiam com a 

merenda escolar. 

Nesse sentido, as implicações geradas para o gestor na aquisição da merenda escolar 

iniciam-se devido ao longo processo burocrático que envolve essa aquisição, pois há várias 

etapas a serem seguidas. Esse procedimento segue as orientações da Lei das Licitações e 

Contratos nº 8.666, de 21 de Junho 1993, art. 3º ―A licitação destina-se a garantir a 

observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável...‖.As questões 

pertinentes em relação às aquisições que são realizadas nas escolas sempre estiveram 

presentes na maioria das discussões políticas e isso se dá tendo em vista o financiamento da 

educação, e como são distribuídos através das autarquias para os entes governamentais e os 

mesmos enviam os recursos automaticamente para as contas especificas das unidade 

escolares. 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE é um desses programas que 

recebem esses recursos. Ele foi criado no Brasil na década de 40 com conceito de um dos 

maiores programas de alimentação para educação pública, promulgado em 1988 com a nova 

Constituição Federal que dava esse direito a todos os alunos do ensino fundamental. 

Ao iniciar as reflexões acerca da aquisição da merenda escolar, percebeu-se a 

necessidade de compreender primeiramente o processo de centralização e descentralização do 

poder no que se refere educação. Para tanto se buscou identificar pressupostos teóricos que 

apontassem o início desse processo.Com o estabelecimento de um novo mecanismo de 

financiamento para a educação o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização para o Magistério – FUNDEF que beneficiava somente o 

ensino fundamental foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – FUNDEB, que  ampliou 

essa distribuição para toda educação básica pública. Portanto é o FUNDEB que faz a 
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distribuição de recursos financeiros para os entes governamentais que são os Municípios, os 

Estados e o Distrito Federal e os recursos são destinados para manutenção e desenvolvimento 

da educação e a valorização dos profissionais em efetivo exercício na Rede Pública. Esses 

recursos são arrecadados de impostos, taxas, contribuições de melhorias e dos 2,5% do 

Salario Educação, como é o caso de parte dos recursos destinados à merenda escolar são 

distribuídos para melhoria na qualidade de ensino dos alunos. 

A Lei Nº 8.913 instituiu o Conselho de Alimentação Escolar – CAE. Esse conselho foi 

criado com o objetivo de apoiar e acompanhar as escolas em relação à aplicação dos recursos 

transferido do PNAE para merenda escolar. A importância do conselho é inquestionável, pois 

o mesmo trabalha lado a lado com o gestor escolar, o conselho possui autonomia para 

fiscalizar e monitorar os repasses que são enviados para escola, e tem a responsabilidade de 

comunicar qualquer irregularidade que esteja ocorrendo no funcionamento do programa aos 

órgãos responsáveis. 

Programa Nacional De Alimentação Escolar – PNAE 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE foi criado na década de 40 e 

promulgado em 1988 com a nova Constituição Federal que estabelece o direito a todos os 

alunos do ensino fundamental ao alimento escolar. Em 2009 foi instituída a Lei nº 11.947de 

16 de junho do mesmo ano, que é especifica no direito da alimentação escolar, pois ela 

ampara todos os alunos da educação básica pública (educação infantil, ensino fundamental, 

ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados em escolas públicas e 

filantrópicas. Atualmente, a merenda escolar tem um papel fundamental na vida escolar dos 

alunos, pois ela garante os complementos nutricionais que os alunos necessitam para o 

desenvolvimento e aprendizagem no seu cotidiano escolar. Conforme o Artigo 4º, 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE tem por objetivo contribuir 

para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o 

rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por 

meio de ações de educação alimentar e nutricionais e da oferta de refeições que 

cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. (BRASIL, 2009, 

pag. 2) 

A legislação confirma em seu artigo que as necessidades nutricionais dos alunos 

devam ser complementadas mediante o alimento escolar e que esse alimento além de suprir às 
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necessidades diárias também contribuísse para a permanência do aluno  durante os 200 dias 

letivos, contribuindo assim com seu crescimento e aprendizagem. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE é uma autarquia federal 

criada pela Lei nº 5.537, de 21 de novembro de 1968, e alterada pelo Decreto–Lei nº 872, de 

15 de setembro de 1969. Ele tem como função principal captar e distribuir os recursos 

financeiros para todos os programas pelos quais é responsável (Fonte: PORTAL FNDE). 

Nessa mesma Lei do PNAE no Artigo14, estão incluídos os alimentos advindos da 

agricultura familiar, ou seja, um benefício essencial para uma alimentação saudável e nutritiva 

dos estudantes. 

No mínimo 30% do valor repassado à estados, municípios e Distrito Federal pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar para Programa Nacional de 

Alimentação Escolar devem ser utilizados obrigatoriamente na compra de gêneros 

alimentícios provenientes da agricultura familiar. (BRASIL, 2009). 

Essa novidade tem uma importância notória, pois além de complementar a refeição 

dos alunos, também fortalece a economia local. De maneira que a lei prevê para os pequenos 

agricultores a dispensa de licitação, bastando somente os mesmos estarem em dias os 

documentos legais e oferecer preços praticados no comércio local. 

Anualmente é realizado o Censo Escolar para o levantamento do número de alunos 

matriculados na rede pública de ensino. Através dessas informações, a autarquia transfere os 

recursos para o PNAE o qual envia simultaneamente para os entes governamentais 

assegurando assim o cumprimento da Lei em benefício dos alunos durante o ano letivo. Para 

isso, o FNDE possui valores definidos conforme cada etapa da educação básica e suas 

modalidades. Dessa forma, em 2012 o ente federado repassou para os entes governamentais 

valores per capita por aluno/dia. Ficou então definido da seguinte maneira: R$ 1,00 creches; 

R$ 0,50 pré-escola; R$ 0,30 Ensino Fundamental, Ensino Médio e a Educação de Jovens e 

Adultos; R$ 0,60 escolas indígenas e quilombolas e R$ 0,90 ensino integral. (MEC/FNDE 

2012). 

Assim sendo, esses valores são creditados automaticamente nas contas específicas em 

10 parcelas mensais e o parágrafo 2º da Lei11.947, de 16 de junho de 2009 afirma 

categoricamente que esse recurso é exclusivo para aquisição de gêneros alimentícios, não 

sendo em nenhum momento autorizado sua utilização para quaisquer outras compras que não 

seja de alimento, estando sujeitos às penalidades expostas na Lei.  
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A legislação pertinente a merenda escolar  

No Art. 1º da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que dispõe sobre a Merenda 

Escolar diz o seguinte, ―Para os efeitos desta Lei, entende-se por alimentação escolar todo 

alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente de sua origem, durante o período 

letivo‖. A merenda escolar está amparada pela Lei e tem um papel fundamental no cotidiano 

dos alunos, a Lei reconhece que uma criança bem alimentada consegue aprender mais, 

interagir melhor com as outras crianças e também participar ativamente das atividades 

propostas. No Artigo 3º da mesma Lei, confirma esse direito quando fala, ―a alimentação 

escolar é direito dos alunos da educação básica pública e dever do Estado e será promovida e 

incentivada com vistas no atendimento das diretrizes estabelecidas nesta Lei‖.  

O Estado está incumbido de fazer valer esse direito para os alunos da educação básica, 

diante desse fato que a Lei garante acerca dos direitos dos alunos em seu período escolar, ela 

traz também a dimensão do seu alcance para todos os cidadãos brasileiros a cerca da 

alimentação saudável. Observa-se na Constituição Federal de 1988, não só o direito a uma 

alimentação adequada e nutritiva, mas também outros direitos essenciais à vida humana. No 

Art. 6º diz o seguinte: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (BRASIL, 1988) 

Com isso, percebe-se que a alimentação saudável é um direito garantido para todos, e 

ter uma alimentação balanceada com nutrientes é essencial para a qualidade de vida dos 

alunos. Essa refeição que os alunos recebem na escola tem como objetivo cooperar para o 

crescimento e desenvolvimento deles, e, consequentemente, disposição para a aprendizagem e 

o rendimento escolar. Sem esse alimento no período de aula seria impossível manter o 

controle e a qualidade do ensino.  

Essa oferta de alimento também está garantida na Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 

1996, a Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional – LDB, no art. 4º inciso VII 

―atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde‖.  

Essa assistência aos alunos está incorporada nas leis brasileiras não só na Constituição 

Federal, e na LDB, como também no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 
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8.069, de 13 de julho de 1990, no art. 54, inciso VII, diz o seguinte que o ―atendimento no 

ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde‖. 

Percebe-se que os artigos da lei são praticamente idênticos, e o que está muito claro 

neles é quando se fala dos programas suplementares, o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar é um desses programas, pois recebe recurso diretamente do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, que tem como maior fonte de arrecadação a contribuição 

social do salário-educação. Esse recurso como os outros são exclusivos para financiar os 

programas do FNDE. 

Art. 1º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o Art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para Licitações e Contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. 

Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e 

locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. (BRASIL, 1993) 

Nesse contexto é importante destacar a realização da aquisição da merenda escolar, ela 

passa por um longo processo burocrático. Essa aquisição segue um roteiro que se inicia pelo 

planejamento de quais gêneros alimentícios básicos que são indispensáveis para alimentação 

saudável e, em seguida, são realizados levantamentos de preços e define-se qual modalidade 

será utilizada para só então iniciar a abertura do processo. As aquisições de alimentos 

geralmente são encaminhadas para o Sistema de Registro de Preço – SRP, 

É um procedimento que viabiliza diversas contratações de compras, 

esporadicamente ou sucessivas, sem a necessidade de realizar um novo processo 

licitatório para cada aquisição. O art. 15, II, da Lei no 8.666/1993, determina que as 

compras efetuadas pela administração pública devam, sempre que for possível, ser 

processadas através do Sistema de Registro de Preço. (Fonte: Cartilha do SEBRAE-

SRP) 

Os registros de preços é um sistema muito utilizado pelo Poder Público para aquisição 

de bens e serviços em que os interessados concordam em manter os preços registrados pelo 

―órgão gerenciador‖. O que acaba se tornando viável para compra com mais rapidez, sendo 

realizado um único processo licitatório e através desse processo é gerado um quadro de preço 
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onde os valores dos produtos ficam disponíveis para compra direta. Conforme o parágrafo 1º 

da lei 8.666/93 ―O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado‖.  

Ou seja, para formar uma ―ata de registro de preços‖ é necessário obedecer todas as 

condições previstas no ato convocatório da licitação. No entanto não há dúvida de que esse 

procedimento facilita muito o trabalho do gestor, pois se todas as vezes que precisasse 

adquirir um alimento fosse necessário passar por todo o processo seria inviável. A Cartilha de 

Registro de Preço esclarece:  

O Registro de Preços ainda proporciona a redução do número de licitações, pois um 

Órgão Gestor realiza o certame para os demais Órgãos Participantes. Além disso, 

como o período de vigência do Registro de Preços poderá ser de até 1 ano, 

prorrogável por mais 12 meses em alguns casos, possivelmente se realizará um 

processo licitatório por ano. (Cartilha de Registro de Preço, 2005, p.26) 

Realmente o Sistema de Registro de Preço é uma solução que traz agilidade e 

praticidade, pois, as aquisições, não precisará de todo um processo licitatório novamente 

porque, ―... a licitação já estará realizada, as condições de fornecimento estarão ajustadas, os 

preços e os respectivos fornecedores já estarão definidos‖, (Cartilha de Registro de Preço, 

2005). É por isso que o registro de preço tem uma importância muito expressiva para os 

gestores, só de pensar em outras modalidades que trazem um ―processo oneroso, lento e 

desgastante‖ o gestor não pensa duas vezes em optar por essa ―proposta mais vantajosa‖. 

Além do SRP, há outras modalidades, bem comuns e muito utilizadas principalmente 

pela aquisição dos alimentos dos pequenos agricultores, a chamada agricultura familiar. A Lei 

nº 11.947, de 16 de junho de 2009, ―determina que no mínimo 30% devem ser utilizados 

obrigatoriamente na compra de gêneros alimentícios proveniente da agricultura familiar. ‖ 

Essa lei tem uma grande importância para a merenda escolar, pois através desta as 

escolas ganharam um forte aliado para uma alimentação saudável. Essa parceria entre a 

agricultura familiar e a merenda escolar resultou em garantias de alimentos nutritivos e 

variados. Esse parágrafo da lei colabora muito com a aquisição desses alimentos quando 

afirma a dispensa de procedimentos licitatórios, no parágrafo 1 da lei 11.947 de 16 de junho 

de 2009, diz o seguinte;  

A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada dispensando-se o 

procedimento licitatório, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes no 

mercado local, observando-se os princípios inscritos no art. 37 da Constituição 

Federal, e os alimentos atendam ás exigências do controle de qualidade pelas normas 

que regulamentam a matéria. (BRASIL, 2009). 
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Vale lembrar que houve a dispensa, mas existem observâncias a fazer, ou seja, regras a 

cumprir como, por exemplo, as citadas acima que são em relação aos preços que precisam ser 

compatíveis com os praticados no mercado local, e os alimentos que necessariamente têm que 

atender as exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). No portal do 

FNDE no link agricultura familiar, traz o passo a passo de como é realizado a estratégia de 

compra dos alimentos. Entre as etapas a serem seguidas está a ―chamada pública que é o 

procedimento administrativo voltado para a seleção de propostas específicas para a aquisição 

de gênero alimentícios proveniente da agricultura familiar...‖ (Portal FNDE). 

Em relação ao procedimento da chamada pública, percebe-se que esse processo requer 

avaliações, pesquisas, e conhecimentos dos valores vigentes isso é sem duvida indispensável, 

pois, dessa maneira se fará política pública de qualidade observando sempre os princípios da 

impessoalidade e da eficiência. 

Tem-se além da chamada pública que é procedimento administrativo, outra 

modalidade utilizada constante nas escolas para compra de alimentos não perecíveis é a carta 

convite.  

A Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 no parágrafo 3º, diz o seguinte; 

Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em mínimo de 3 (três) pela 

unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade 

que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 

apresentação das propostas. (BRASIL, 1993). 

Utiliza-se essa modalidade por conta da variação de preço praticada no mercado ou 

por falta do alimento em determinado fornecedor. Devido à necessidade dos alimentos não 

perecíveis, faz-se a abertura da carta convite para as empresas devidamente legalizadas 

mediante a instrução que os orientem. Não é necessário os interessados estarem cadastrados, 

mas, é preciso que eles sejam do ramo e tenham suas respectivas empresas regularizadas 

perante os órgãos públicos, dessa forma, depois da escolha das propostas pelos avaliadores é 

que são escolhidos três convidados, e em local determinado pelos executores é que são 

apresentadas as propostas. 

No art. 21, parágrafo 2º, diz o seguinte, ―O prazo mínimo até o recebimento das 

propostas ou da realização do evento será cinco dias úteis para o convite‖. Portanto é um 
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evento de rápida formação, muito importante para a demanda da escola, pois a aquisição da 

merenda de forma rápida e eficiente. 

Nota-se assim, a importância da autonomia das escolas em relação à merenda escolar. 

Uma grande conquista, pois o portal do FNDE esclarece que desde a criação do PNAE em 

1993, ―a execução do programa se deu de forma centralizada‖, ou seja, os recursos eram 

enviados para os órgãos gerenciadores que realizava os procedimentos licitatórios, recebia os 

alimentos dos fornecedores e ainda fazia a distribuição dos alimentos para as escolas do 

estado. Percebe-se que havia um total controle em relação aos alimentos e sua distribuição. 

No entanto no ano seguinte foi aprovada a Lei nº 8.913, de 12 de Junho de 1994, que 

fixou a descentralização de todo esse trabalho; 

Mediante celebração de convênios com os municípios e com o envolvimento das 

Secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal, às quais delegou-se 

competência para atendimento aos alunos de suas redes e das redes municipais das 

prefeituras (Portal do FNDE). 

Um dado importante levantado pelo FNDE em seu portal, que ele apresenta sobre a 

evolução que aconteceu depois da descentralização, ―nesse período, o número de municípios 

que aderiram à descentralização evoluiu de 1.532, em 1994, para 4.314, em 1998, 

representando mais de 70% dos municípios brasileiros‖. Como podemos observar os números 

mais que dobaram. Essa Lei que descentralizou a autonomia para compras, conta com a 

Medida Provisória nº 1.784, de 14 de dezembro de 1998, que realiza as transferências 

automáticas de recursos os órgãos competentes.  

No art. 1º da Medida Provisória diz o seguinte, ―Os recursos consignados no 

orçamento da União para execução do Programa Nacional de Alimentação serão repassados 

em parcelas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios‖. No parágrafo 6º vem à ordem, 

―É facultado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios repassar os recursos do 

Programa diretamente às escolas de sua rede‖, ou seja, esses recursos não podem ficar retidos, 

é direito da escola recebê-los sem demora. Sabe-se que o alimento escolar não pode de forma 

alguma faltar para os alunos, pois a Lei é muito clara em relação ao alimento escolar como 

sendo um complemento nutricional para os alunos em seu período escolar, dessa forma 

compreende-se que a realidade que atinge o Brasil é sem dúvida desoladora, pois muitas 

crianças, ainda nos dias atuais em várias regiões do país, contam com a merenda escolar como 
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sendo sua principal refeição do dia. Portanto é inadmissível que esse recurso demore a ser 

entregue para sua finalidade. 

Quem participa e quais são os critérios (Licitação, Empresas) 

A Lei de Licitações e Contratos nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, Seção II da 

Habilitação no art. 27, traz algumas regras a serem seguidas para a habilitação nas licitações, 

exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa à: 

Habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, 

regularidade fiscal. Esses documentos são primordiais para as empresas iniciarem 

seu processo de habilitação dentro do âmbito público de compras, vendas, serviços e 

contratações. (BRASIL, 1993). 

Para uma empresa se tornar habilitada a participar de licitações seu representante legal 

precisar seguir todas as etapas que a lei 8.666 impõe, pois se a empresa deixar de apresentar 

qualquer um desses documentos ela se torna inabilitada. No art. 29 da mesma lei estão 

especificados todos os documentos que a empresa precisa possuir para seu cadastro junto ao 

órgão competente que lhe dará direitos na participação. 

A prova de documentação relativa à regularidade fiscal, conforme o caso consistirá 

em: I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 

Geral de Contribuintes (CGC); II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes 

estadual ou municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; III - prova 

de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; IV - prova de regularidade 

relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei. (BRASIL, 1993). 

Esses documentos são indispensáveis, porque todas as empresas precisam possuí-los 

para manter sua regularidade perante os órgãos competentes. O Art. 29 trata do Art. 28, pois o 

mesmo solicita dos empresários os documentos da empresa sendo que um dos principais é 

certificado de registro cadastral. Todos esses documentos precisam estar compatíveis com as 

exigências da Lei. No artigo 29 a exigência passa a ser mais especifica, ou seja, a empresa só 

confirma sua regularidade fiscal, a partir momento que ela apresentar suas Certidões 

Negativas de Débitos – NCD. Todas as empresas podem participar, porém precisam atentar 

para os critérios a serem seguidos, sem esses princípios se torna impossível às empresas 
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ingressarem nas licitações. É de suma importância que a situação dos fornecedores esteja 

regular para que os mesmos possam assumir quaisquer responsabilidades. 

Órgãos fiscalizadores da merenda escolar 

Os órgãos de controle interno e externo foram constituídos com o objetivo fiscalizar o 

andamento do programa nas escolas beneficiadas com recursos financeiro do FNDE. O 

Conselho de Alimentação Escolar - CAE faz o controle interno, pois seu ambiente de atuação 

é a escola, caso seja observado alguma irregularidade, o conselheiro aciona os demais órgãos 

que dão apoio, os órgãos fiscalizadores do município que atuam em parceira com os gestores 

um deles é a SEMED – (Secretária Municipal de Educação) e a DIALE- (Divisão de 

Alimentação Escolar), esses órgãos trabalham com a fiscalização interna e recebem a 

denúncia dos gestores e buscam soluções para os problemas, caso não seja solucionado, 

encaminhar a denúncia para os órgãos externos que são eles: Tribunal de Contas da União, 

Controladoria Geral da União e do Ministério Público, o conselho de alimentação escolar tem 

a responsabilidade de comunicar qualquer irregularidade que esteja ocorrendo no programa 

inclusive essa denúncia pode-se enviar primeiramente ao FNDE. 

Segundo o art. 10 da Lei Nº. 11.947 de junho 2009, ―qualquer pessoa física ou jurídica 

poderá denunciar...‖, ou seja, não importa quem seja o importante que se algum cidadão 

presenciar alguma irregularidade ele pode sem nenhuma interferência encaminhar sua 

denúncia a qualquer órgão competente que exerça responsabilidades pelo PNAE. 

Metodologia 

A pesquisa teve como metodologia uma abordagem qualitativa, utilizando como 

métodos para a coleta de dados: questionário, observação, estudo bibliográfico e de campo. 

Tendo como principais fontes bibliográficas: LIBÂNEO (2003); LEI (1993); MEC/FNDE 

(2013). A pesquisa qualitativa permite um contato direto com os participantes. Segundo 

Oliveira: 

As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a facilidade de 

poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, analisar 

a interação de certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos 

experimentados por grupos sociais, apresentar opiniões de determinado grupo e 

permitir, em maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos 

comportamentos ou atitudes dos indivíduos. (OLIVEIRA, 2002, p.117) 
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Por meio dessa abordagem é possível analisar o objeto de estudo pela ótica dos autores 

e das Leis que fundamentam a prática de aquisição. No que se refere ao estudo bibliográfico 

Manzo (1971, p.32) afirma que a bibliografia é pertinente, pois ―oferece meios para definir, 

resolver, não somente problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os 

problemas não se cristalizaram suficientemente‖. Cada etapa será descrita por meio das 

perguntas realizadas neste estudo. O questionário que é um instrumento de coleta foi 

elaborado com perguntas semiestruturadas que deve ser respondido pelo pesquisado e as 

perguntas estarem de acordo com seus objetivos. Essas perguntas foram elaboradas, por meio 

de literaturas pertinentes ao assunto, artigos e as Legislações: Constituição Federal, Lei 

Municipal, Lei da Merenda Escolar, Lei das Licitações e Contrato. Buscando com esse 

material o início da descentralização e a autonomia para aquisição da merenda.  

Na sequência partiu-se para coleta de dados que foi realizada através da entrevista 

semiestruturada, como complementa o autor, afirmando que a entrevista semiestruturada ―[...] 

favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a 

compreensão de sua totalidade [...]‖ além de manter a presença consciente e atuante do 

pesquisador no processo de coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152), assim sendo, 

os questionamentos voltados para o gestor escolar trariam informações relevantes em relação 

ao seu papel e suas implicações na aquisição da merenda e também outras indagações 

acrescentadas ―à medida em que as informações vão sendo fornecidas” (Fujisawa, 

2000).Nesse ínterim verificou-se como ocorre o processo da aquisição da merenda escolar, 

qual o papel do gestor nessa aquisição, como o conselho contribui para aquisição ser realizada 

sem dificuldades. 

Desse modo compreende-se a complexidade que se dar a esse assunto relacionado à 

aquisição da merenda escolar. No que corresponde às etapas da aquisição da merenda escolar 

em todo seu procedimento, o principal alvo dessa pesquisa foi o gestor escolar, no entanto 

algumas crianças responderam ao questionário relacionado à merenda. A coleta de dados foi 

realizada sem uma escola pública municipal da cidade de Porto Velho que conta com recursos 

recebidos do PNAE e possui o conselho constituído de forma legal na escola. A vigente 

pesquisa respeitou a ética da pesquisa recebeu autorização do gestor para realização da 

entrevista.  
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O resultado deste trabalho foi obtido através da entrevista direcionada ao gestor, 

quando o mesmo expôs todas as suas responsabilidades e dificuldades, evidenciando toda a 

burocracia relacionada ao processo de aquisição da merenda. 

Apresentação dos resultados  

O principal ponto dessa análise se referiu à adequação de usar a entrevista para 

entender o fenômeno da aquisição. No entanto essa é a melhor maneira de entender esse 

acontecimento, pois seria impossível obter esse conhecimento de outra forma como, por 

exemplo, apenas observando, até por que o trabalho do gestor requer muito desempenho. 

A pesquisa de campo ocorreu em uma Escola Municipal do Município de Porto Velho, 

onde foi respondido o questionário pelo gestor da instituição por 10 (dez) perguntas abertas e 

para os alunos 4(quatro) perguntas fechadas. A Escola fica localizada na zona leste, o gestor 

relatou como ocorre o processo de aquisição da merenda escolar. Os alunos entrevistados 

estão matriculados no 2º, 3º e 5º ano, do período matutino. Eles têm entre 8 a 11 anos. 

Análises dos resultados do questionário do gestor da escola 

Iniciaram-se as perguntas ao gestor, para identificar a forma de como é realizada a 

aquisição da merenda escolar e, segundo ele, após ser selecionado o cardápio na escola é 

enviado para os nutricionistas da SEMED/DIALE para aprovação, em seguida, são solicitados 

os itens para o Sistema de Registro de Preço (SRP). Caso não tenha os itens no SRP é aberto 

um edital para adquirir os itens através da modalidade de carta convite, conforme a Lei 

8.666/93. A Secretária Municipal de Administração – SEMAD é quem recebe os documentos 

para a habilitação dos fornecedores, a realização do procedimento é organizada pela SEMED, 

esse processo é feito por polos. As empresas interessadas apresentam suas propostas e, através 

dessas propostas, que são escolhidos os fornecedores. Faz-se um único quadro de registro para 

aquele polo. Todas as escolas daquele polo (região) utilizam os mesmos fornecedores. 

Referentemente à indagação sobre quem faz as compras e quem recebe, ele explicou 

que são divididos em duas comissões a saber: a de compra que é composta pelo presidente e 

um secretário que fazem o pedido e assinam o cheque, e a de recebimento é composta pelo 

presidente, um secretário e dois membros do conselho que conferem a mercadoria e a 

recebem. Seguindo o questionamento perguntamos quantos alunos recebem essa merenda 
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segundo ele, são beneficiados 556 alunos isso em dois turnos conforme o censo escolar do 

ano anterior. Como esses levantamentos são realizados no ano anterior geralmente o volume 

de aluno cresce no ano vigente, então nesse caso os alunos que não fizeram parte da 

contagem, recebem apoio diretamente do município através do Programa Municipal de 

Alimentação Escolar – PMAE, esse recurso é enviado para os alunos que ficaram de fora do 

censo. 

Verifica-se que existem alguns critérios a serem seguidos para a aquisição da 

merenda, conforme ele nos informou, em relação à escola, o conselho deve estar constituído, 

o cardápio com sugestão da comunidade escolar tem que estar de acordo com valor 

nutricional adequado e seguir o registro de preço anual. A empresa precisa estar de acordo 

legal com a lei 8.666/93 e com a SEMAD. Questionado se é difícil acompanhar o cardápio 

da merenda, foi relatado pelo gestor que algumas vezes sim devido a problemas com o 

fornecedor, a demora na entrega dos produtos solicitados, ou o que acontece constantemente 

eles entregam o arroz e não entregam o feijão, ou entregam o biscoito e não entregam o leite. 

E também há fornecedores com preços desatualizados. 

Abordado a questão sobre qual a modalidade mais utilizada para a aquisição da 

merenda, o mesmo informou que é a carta convite por conta da variação de preço maior do 

produto, também tem a chamada pública que é o procedimento administrativo que é utilizado 

somente para compra de gênero alimentícios proveniente da agricultura familiar e por fim o 

Sistema de Registro de Preço o mais conhecido como quadro de preço no qual estão 

registrados os preços que são validos por um ano. Sendo assim indagamos sobre como é 

trabalho do gestor em relação ao recurso da merenda que chega à escola, segundo ele, reúnem 

os membros do conselho para apresentar os valores recebidos e decidem na reunião os 

procedimentos de compra.   

Ao ser questionado se ele tem alguma dificuldade em relação a esse recurso, ele nos 

informa que uma de suas maiores dificuldades está relacionada ao censo escolar pelo fato de 

ser realizado no ano anterior, complica muito, pois geralmente a demanda de aluno só cresce e 

a contagem do ano anterior foge da realidade atual, pois o valor que vem por aluno é 

extremamente baixo. No entanto sondados quais problemas são possíveis apontar que mais 

dificulta o trabalho em relação à aquisição, ele nos esclarece que é a demora da entrega dos 

alimentos, pois se faz todo planejamento, prepara-se a planilha e entregam a SEMED o mais 
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rápido possível, porém os fornecedores não têm a responsabilidade de cumprir com prazo 

determinado e ainda falham na entrega dos produtos, deixando de entregar alguns alimentos 

alegando que estão fora do preço ou com preços desatualizados. 

Por fim solicitado que esclarecesse qual a função do conselho, segundo ele o 

conselho tem a finalidade de acompanhar e auxiliar o gestor em relação ao recurso voltado 

para merenda escolar para serem gastos somente para esse fim, por isso, eles com os demais 

ajudam na escolha do cardápio que é enviado para a aprovação dos nutricionistas também 

verificam o tipo e a quantidade de alimentos entregues na escola. 

Análises do questionário dos alunos 

Percebe-se a receptividade deles em relação à merenda. Foi perguntado para 50 

crianças da educação infantil se eles gostam da merenda da escola, dos entrevistados 60% 

disseram que sim gostam da merenda, porém quando indagados sobre o cardápio se ele é 

variado, 70% responderam que não. E sobre a questão se falta da merenda no dia a dia da 

escola, a resposta foi quase que unânime 95% dos entrevistados responderam que não, isso 

quer dizer que, apesar de todos os impasses que o gestor passa no seu cotidiano, ele consegue 

manter a merenda diária dos alunos e para finalizar o questionário, foi perguntado se eles 

poderiam repetir a merenda, e 99,99% dos alunos responderam que sim podem repetir. 

Mesmo com a demora da entrega de alguns alimentos, percebe-se que os alunos têm seu 

direito garantido do alimento escolar. 

Considerações finais 

Pelo exposto através das entrevistas realizadas na escola municipal do Ensino Infantil 

e Fundamental, constatamos que apesar do apoio do conselho de alimentação e do esforço do 

gestor escolar em manter o cardápio adequado para os alunos, as implicações pertinentes a 

aquisição ainda traz muitos desafios. Ao analisar as questões relacionadas a essas dificuldades 

percebe-se que apesar da burocracia exigida por Lei, há uma dificuldade que para o gestor é 

crônica, ou seja, quase impossível de se reverter.  

E essa dificuldade está relacionada ao fornecedor. Pelo fato de que inclusive já foi 

explicado por ele, que é a demora na entrega do alimento e falta de compromisso para cumprir 

os prazos determinados. Na maioria das exposições do gestor conseguiu-se perceber essa 
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implicação. Porém o que fazer diante de tamanha preocupação que atinge o gestor escolar? E 

que atitude tomar se o próprio gestor já buscou uma solução para esse problema? Mas 

infelizmente não conseguiu. Isso é muitíssimo importante, pois os gestores têm muitas 

responsabilidades dentro do ambiente escolar e não têm como ficar se preocupando com algo 

que é de total responsabilidade de quem se comprometeu de livre e espontânea vontade que 

iria prestar esse tipo de serviço para escola, e mais, eles recebem por isso e o pagamento é 

imediato. Então, nada mais justo do que os fornecedores de alimento escolar se conscientizar 

de sua importante responsabilidade. 

No entanto, na análise aqui feita notou-se na literatura, legislação examinadas e 

consultadas que houve um longo processo para o inicio da descentralização e a autonomia. 

Portanto, uma solução para os gestores seria os mesmos possuir a autonomia de compra, pois 

possuem o conselho com natureza fiscalizadora constituído na escola, e têm o recurso para a 

compra do alimento, por que não, o gestor ou mesmo um membro do conselho da comissão 

de compra ir em busca de preço e qualidade que muitos grandes mercados aqui mesmo da 

capital oferecem todos os dias? O gestor escolar tem a responsabilidade de prestar contas de 

tudo que foi comprado e ao mesmo tempo conhece as necessidades da escola e está atualizado 

em relação aos preços promocionais que os mercados da cidade oferecem, portanto ele tem 

competência e capacidade para efetuar tal tarefa. 

Diante disso, entende-se que se os fornecedores atentassem para essa situação exposta 

pelo gestor, minimizaria a demora da entrega do alimento e melhoraria a qualidade da 

alimentação oferecida na escola. A descentralização dos recursos veio corroborar muito com a 

melhoria da tão sonhada educação de qualidade, porém alguns entraves necessitam ainda ser 

corrigidos. 
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RESUMO 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs), globalização e neoliberalismo são temas que 

podemos encontrar presente em grande parte dos discursos na/da educação. Nesse contexto procuramos 

empreender uma reflexão e análise acerca do Livro verde da Sociedade da Informação e das Políticas de Inclusão 

digital dai decorrentes. Propomo-nos também a discutir e problematizar o fenômeno da inclusão/exclusão digital 

e da centralidade hoje atribuídas a tecnologias em nossa sociedade, também denominada de ―sociedade da 

informação‖ ou ―sociedade do conhecimento‖, ou mesmo da ilusão conforme aponta Duarte (2008). Conceitos 

esses que emergem e ganham relevância no atual contexto de neoliberalismo globalizado e reestruturação 

produtiva do capital o qual gera uma serie de fenômenos, mudanças e reconfigurações: nas relações entre 

governo, Estado e mercado  (LIMA; GANDIN, 2011); tecnologização da cultura ou tecnocultura (FELINTO, 

2005); mutações na objetividade e subjetividade no mundo do trabalho, com perdas de direitos e sentidos 

(ANTUNES; ALVES, 2004),  impondo serias demandas para Educação ao qual se expressa a partir das políticas 

educacionais  das ultimas décadas, notadamente a partir da década de 90. 

 

Palavras-Chave: Tecnologias, Sociedade do conhecimento, Políticas Educacionais. 

 

ABSTRACT 

New Information and Communication Technologies (ICTs), globalization and neoliberalism are themes that can 

be found present in most of the speeches in education. In this context, we seek to undertake a reflection and 

analysis about the Green Paper on the Information Society and the Digital Inclusion Policies that follow. We also 

propose to discuss and problematize the phenomenon of digital inclusion / exclusion and the centrality attributed 

to technologies in our society, also called the "information society" or "knowledge society", or even the illusion 

as pointed out by Duarte (2008) ). These concepts emerge and gain relevance in the current context of globalized 

neoliberalism and productive restructuring of capital, which generates a series of phenomena, changes and 

reconfigurations: in the relations between government, state and market (LIMA; GANDIN, 2011); 

technologization of culture or technoculture (FELINTO, 2005); mutations in objectivity and subjectivity in the 

world of work, with loss of rights and senses (ANTUNES, ALVES, 2004), imposing serious demands for 

Education which is expressed from the educational policies of the last decades, notably from the 90's. 

 

Key words: Technologies, Knowledge Society, Educational Policies. 
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Introdução 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs), globalização e 

neoliberalismo são temas que podemos encontrar presente em grande parte dos discursos 

na/da educação. Dentro do conjunto da análise que empreendemos, no presente trabalho, 

realizamos uma reflexão acerca do atual papel e importância das tecnologias em nossa 

sociedade, também denominada de ―sociedade da informação‖ ou ―sociedade do 

conhecimento‖. Conceitos esses que emergem e ganham relevância no atual contexto de 

neoliberalismo globalizado e reestruturação produtiva do capital o qual gera uma serie de 

fenômenos, mudanças e reconfigurações: nas relações entre governo, estado
1
 e mercado 

(LIMA; GANDIN, 2011); tecnologização da cultura ou tecnocultura (FELINTO, 2005); 

mutações na objetividade e subjetividade no mundo do trabalho, com perdas de direitos e 

sentidos (ANTUNES; ALVES, 2004), e na vida das pessoas em geral – nas suas formas de ser 

e estar no mundo -, produzindo assim novas subjetividades e forjando personalidades, ―a qual 

se efetiva pela mediação da realidade histórico-social objetivando-se na e pela atividade 

histórica dos homens‖ (MARTINS, 2004, p. 85). 

E neste ínterim, a educação como espaço formativo tem sido alvo de demandas postas 

pela sociedade em que seu ritmo vertiginoso de mudanças pela qual passa, tem imposto 

demandas para a escola que desde suas origens tem redefinido seu caráter produtor e 

reprodutor da existência humana formando os cidadãos com as conformações próprias e 

necessárias, que cada sociedade, em seu lugar histórico, tem requerido e determinado.  

Felinto (2005) reconhece a existência na atualidade de ―um imaginário tecnológico‖ 

oriundo da relação do homem com as máquinas. Esse imaginário, segundo o autor, consiste 

em ―[...] um conjunto de representações sociais e fantasias compartilhadas que informam as 

nossas concepções sobre tecnologias‖ (p. 07). Destaca ainda o caráter messiânico e redentor 

das tecnologias, as quais nos levariam rumo à superação de todas as nossas fraquezas e 

limitações, afirmando que ―[...] tanto em sua gênese histórica como em sua estrutura 

epistêmica, a tecnologia esteve quase sempre próxima do religioso‖ deixando claro que essa 

associação jamais foi tão forte como nos dias atuais (p. 35).  

                                                           
1
 O estado reestrutura-se frente às novas configurações do capitalismo em crise e, de provedor, passa a 

desempenhar o papel de gestor conforme (LIMA; GANDIN, 2011). 
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As máquinas, em seu atual estado de avanço tecnológico, têm permitido ao homem a 

ampliação não apenas de nossa capacidade cognitiva, com transferência de muitas de nossas 

funções cerebrais para elas, aumentando em muito ―[...] a capacidade de olhar, cheirar, sentir, 

registrar, memorizar etc.‖ (GAMBOA, 1997, p. 35).  

Cumpre antes de tudo fazermos uma distinção entre informação e conhecimento, que 

reiteradas vezes e erroneamente, tem sido usadas como sinônimos, já que o acesso a primeira 

não implica a apropriação da segunda. Dowbor (2008, p. 33) nos oferece uma distinção:  

[...] elementos fragmentados constituem dados, os dados organizados constituem 

informação, e a informação elaborada pelo sujeito que a utiliza, na interação com a 

realidade, se transforma em conhecimento. Uma relação harmoniosa de 

conhecimento, ação e valores poderiam significar sabedoria.  

Sociedade da Informação, do Conhecimento ou das Ilusões
2
 

Em agosto de 2000, foi lançado no Brasil pela Presidência da República o Livro Verde 

(Green Book) da Sociedade da Informação no Brasil, contendo ―[...] propostas iniciais em 

termos de educação, saúde, cultura, trabalho, transportes, governo eletrônico, política de 

desenvolvimento científico e tecnológico, entre outras‖ (PRETTO; BONILLA, 2001), 

visando à construção de uma infraestrutura mundial a partir de investimentos em tecnologia e 

conectividade para se atender a um mercado calcado em um novo paradigma – o do 

―conhecimento‖. Para Nagel (2002)
3
, a sociedade do conhecimento é  

[...] a forma brasileira de traduzir Sociedade da Informação ou Super Estrada da 

Informação, expressões conceitualmente mais realistas, menos pretensiosas em sua 

compreensão e mais precisas em sua extensão, cunhadas nos anos 90, pela 

Comunidade Econômica Europeia e os Estados Unidos, com o objetivo de planejar 

ou concentrar esforços na construção de uma infraestrutura global da informação. 

Isso significa que a ―Sociedade do Conhecimento‖ é, antes de tudo, a expressão 

empresarial dos investimentos racionalmente programados para o mundo 

globalizado, relativos à informática, telecomunicação, redes de comunicação digitais 

(―Banda Larga‖) sistemas de comunicação móveis, que incluem, de modo mais 

imediato, a) o ensino à distância, b) os serviços de telemática para pequenas e 

médias empresas, c) o tráfego computadorizado, d) a gerência de tráfego aéreo, e) a 

licitação e compra eletrônica, f) as redes de administração pública, g) o controle de 

infovias urbanas ligadas à prestação de serviços das prefeituras; h) o uso da 

telemedicina, entre outros tantos. (não paginado)  

Para se desenvolver o programa, estava previsto compartilhamento de 

responsabilidades entre poder público, sociedade civil e iniciativa privada, especialmente do 

                                                           
2
 Em alusão ao livro de Duarte (2008): Sociedade do Conhecimento ou Sociedade das Ilusões ? 

3
 Artigo disponível no seguinte endereço http://www.urutagua.uem.br//04edu_lizia.htm  

http://www.urutagua.uem.br/04edu_lizia.htm
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setor de informática e das telecomunicações. O programa tem como objetivo estabelecer 

metas e fomentar iniciativas que visem o desenvolvimento econômico (criar condições para o 

país competir internacionalmente) e a inclusão social, baseados no uso das novas tecnologias 

de informação e comunicação, sendo estruturado em sete grandes linhas de ação, as quais 

elencamos abaixo: 

a) Mercado, trabalho e oportunidades: Promoção da competitividade das 

empresas nacionais e da expansão das pequenas e médias empresas, apoio à 

implantação de comércio eletrônico;  

b) Universalização de serviços para a cidadania: universalização do acesso à 

Internet [...] (a partir da) [...] promoção de modelos de acesso coletivo ou 

compartilhado;  

c) Educação na sociedade da informação: apoio aos esquemas de aprendizado, de 

educação continuada e a distância baseados na Internet e em redes, mediante 

fomento a escolas, capacitação dos professores, auto-aprendizado e certificação em 

tecnologias de informação e comunicação em larga escala; implantação de reformas 

curriculares visando ao uso de tecnologias de informação e comunicação em 

atividades pedagógicas e educacionais, em todos os níveis da educação formal.  

d) Conteúdos e identidade cultural: promoção da geração de conteúdos e 

aplicações que enfatizem a identidade cultural brasileira e as matérias de relevância 

local e regional; fomento a esquemas de digitalização para a preservação artística, 

cultural, histórica e de informações de ciência e tecnologia;  

e) Governo ao alcance de todos: promoção da informatização da administração 

pública e do uso de padrões nos seus sistemas aplicativos;  

f) P&D, tecnologias-chave e aplicações: identificação de tecnologias estratégicas 

para o desenvolvimento industrial e econômico e promoção de projetos de P&D 

aplicados a essas tecnologias nas universidades e no setor produtivo; concepção e 

indução de mecanismos de difusão tecnológica, [...] formação maciça de 

profissionais, entre eles os pesquisadores;  

g) Infraestrutura avançada e novos serviços: implantação de infraestrutura básica 

nacional de informações, integrando as diversas estruturas especializadas de redes – 

governo, setor privado e P&D; (BRASIL, 2000, p. 11). 

 

Uma série de ações, medidas e programas foram implementadas pelo governo 

brasileiro visando construir as condições necessárias para incluir o Brasil na referida 

sociedade. No Portal do Governo Eletrônico podemos ver uma série de ações visando à 

inclusão digital, que foram criados ou reformulados para atender as estratégias traçadas, que 

foram implementados a partir dos seguintes programas ou projetos
4
: Banda Larga nas 

Escolas; Casa Brasil; Computadores para Inclusão; Oficina para Inclusão Digital; 

Observatório de Inclusão Digital; Projeto Cidadão Conectado; Computador para Todos; 

Programa GESAC; Programa de Implantação de Salas de Recursos Multifuncionais; 

                                                           
4
 Disponível no site http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/inclusao-digital com seus respectivos 

endereços eletrônicos   

http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/inclusao-digital
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Programa de Inclusão Social e Digital; ProInfo Integrado; Programa Telecentros 

Comunitários; Telecentros BR; Territórios Digitais; Programa Um Computador por Aluno.  

Assim, a informação e o conhecimento têm adquirido posição de destaque em nossa 

sociedade e mais especificamente em nossa economia. A competição entre os países centrais e 

periféricos que antes se dava pelo 

 [...] domínio de espaços territoriais, pelo acesso e exploração de matérias-primas e 

da força operária barata, agora competem também pelo domínio do conhecimento 

científico e tecnológico, representado aqui pela acumulação, processamento, 

armazenamento, acesso e disponibilização de informações por meio de redes de 

telecomunicações, quando o índice de uso da telemática passou a ser fator 

diferencial entre países desenvolvidos (centrais) e países em desenvolvimento 

(periféricos), incluindo o tipo de informação veiculada por essas redes. 

(CARVALHO; KANINSKI, 2000, p. 36). 

Dessa forma o que presenciamos, e já sinalizamos anteriormente, é uma reestruturação 

nos processos produtivos (TORRES, 2011; DUPAS, 2007; SANFELICE, 2003; LIMA; 

GANDIN, 2011; FONSECA, 2009) entre outros, na qual o capitalismo assume uma nova 

ordem socioeconômica baseada na informação e no conhecimento – informação e 

conhecimento como bem, matéria a ser vendida, exportada, patenteada, especulada etc.  

O Livro Verde da Sociedade da Informação deixa bem claro o tamanho do objetivo 

deste projeto, visando exclusivamente o desenvolvimento econômico, sem alterar, contudo, os 

modos de produção da pobreza e da miséria, pois, quando se fala em ―dimensão social‖, esta 

se restringe apenas à integração, redução de distâncias e aumento da disponibilização de 

informações. 

A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda mudança 

na organização da sociedade e da economia, havendo quem a considere um novo 

paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, com elevado potencial 

transformador das atividades sociais e econômicas, uma vez que a estrutura e a 

dinâmica dessas atividades inevitavelmente serão, em alguma medida, afetadas pela 

infraestrutura de informações disponível. É também acentuada sua dimensão 

político-econômica, decorrente da contribuição da infraestrutura de informações 

para que as regiões sejam mais ou menos atraentes em relação aos negócios e 

empreendimentos. Sua importância assemelha-se à de uma boa estrada de rodagem 

para o sucesso econômico das localidades. Tem ainda marcante dimensão social, em 

virtude do seu elevado potencial de promover a integração, ao reduzir as distâncias 

entre pessoas e aumentar o seu nível de informação. (BRASIL, 2000, p. 05). (grifos 

do autor). 

Somos constantemente bombardeados com todo tipo de informação: ao ligar a TV, ao 

ouvir o rádio, ao andar na rua ou acessando a Internet. Grande parte da informação veiculada 
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hoje em dia nos atinge de tal forma que influencia desde a roupa que vamos vestir aos lugares 

que vamos frequentar, bem como o tipo de comida que vamos comer, as pessoas em quem 

votaremos, entre outros, demonstrando dessa forma que a informação em nossa sociedade tem 

sido usada como instrumento de convencimento e sedução, em favor de um mercado 

altamente competitivo.  

Essas questões nos remetem a problematizar a informação levando em consideração as 

relações de poder. Para Bóbbio (1987), o poder pode ser classificado de acordo com o meio 

empregado para sua concretização ou manifestação: poder econômico caracterizado pela 

riqueza, o ideológico relacionado com o saber e o político relacionado com a força. 

O que tem em comum estas três formas de poder é que contribuem conjuntamente 

para instituir e para manter sociedades de desiguais divididas em fortes e fracos com 

base no poder político, em ricos e pobres com base no poder econômico, em sábios e 

ignorantes com base no poder ideológico. Genericamente, em superiores e 

inferiores. (BÓBBIO, 1987, p. 83). 

A informação veiculada através das mais variadas tecnologias, tanto podem servir 

como instrumento de controle e dominação, quanto de libertação e emancipação (acesso a 

informação e apropriação/internalização do conhecimento como forma de empoderamento). A 

educação nesse contexto adquire fundamental importância enquanto um dos meios de difusão 

e apropriação do saber objetivando o desenvolvimento de uma consciência crítica e que 

impulsione o indivíduo rumo à mudança social e superação dessa sociedade, pois de acordo 

com Cruz, (2008, p. 1025) 

Informação, sem uma mente que a análise, que a reflita, que a compreenda e que a 

use adequadamente, é inútil para o crescimento intelectivo do sujeito. A capacidade 

reflexiva do aluno é elemento essencial para o discernimento do conhecimento, já 

que é ela que o torna capaz de interpretar, comparar, ponderar e integrar as 

informações. 

Embora saibamos que a educação por si só não pode resolver as misérias que a alta 

concentração de renda tem gerado, já que não foi no campo da educação que a pobreza, a 

fome e a miséria foram historicamente produzidas e mantidas, concordamos com Demo 

(2000, p. 05), ao propor que 

Aos educadores compete cuidar que o conhecimento, além de não servir apenas ao 

mercado, se curve aos objetivos da educação, tendo em vista a necessidade de 

combater, mais do que a carência material, a pobreza política ou a ignorância 

historicamente produzida e mantida. Política social do conhecimento, se bem 
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conduzida, pretende colocar o pobre como artífice central de seu destino, com base 

na aprendizagem reconstrutiva política. 

Este pensamento confere à educação a tarefa histórica, imprescindível e indelegável de 

―[...] favorecer a todos a capacidade crítico-social para pensar/construir uma sociedade em 

que todos os seres humanos possam fazer do trabalho e do conhecimento dimensões 

emancipatórias.‖ (BARRETO, 2009, p. 57). 

Postman (1994, p. 78) traz contribuições dentro dessa discussão, ao afirmar que ―a 

informação tornou-se uma espécie de lixo, não apenas incapaz de responder às questões 

humanas mais fundamentais, mas também pouco útil para dar uma direção coerente à solução 

de problemas mundanos‖.  

As palavras de Dupas (2007, p. 80) sintetizam o que viemos discutindo até o momento 

acerca da centralidade do conhecimento e do processo de incorporação das tecnologias da 

informação ao sistema de produção em tempos de neoliberalismo globalizado. 

A combinação de consenso neoliberal, livre fluxo de capitais e reestruturação 

produtiva incorporando as novas tecnologias permitiu a efetiva globalização, 

definindo a nova lógica de expansão do sistema capitalista e renovando o significado 

da ciência e do progresso. A incorporação das tecnologias da informação ao sistema 

produtivo global gerou uma espécie de ―economia do conhecimento‖, redefinindo as 

categorias trabalho, valor e capital. 

Uma série de projetos e programas foram desenvolvidos e implementados pelo 

Governo Federal visando promover a ―inclusão digital‖. Dispomos abaixo num quadro as 

linhas de ação e especificidades dos referidos programas e projetos, caracterizados enquanto 

ações e medidas de inclusão digital, conforme as informações disponibilizadas no site do 

governo eletrônico: 

 
Tabela 1: Caracterização dos projetos e programas desenvolvidos no âmbito do Governo Federal 

destinados a promover a inclusão digital 

Programas e Projetos 

Desenvolvidos no âmbito do 

Governo Federal 

Caracterização e linhas de ação 

BANDA LARGA NAS  

ESCOLAS 

 

Parceria firmada entre o Governo Federal e as operadoras de telefonia, que 

promove a instalação de banda larga (conexão rápida de acesso a internet) em 

todas as escolas públicas urbanas de Educação Básica do País. A gestão do 

Programa é feita em conjunto pelo Ministério da Educação - MEC e pela 

Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, em parceria com o 

Ministério das Comunicações - MCOM, o Ministério do Planejamento - 

MPOG e com as Secretarias de Educação Estaduais e Municipais. 

 

CASA BRASIL  
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O Projeto casa Brasil leva as comunidades localizadas em áreas de baixo 

índice de desenvolvimento humano computadores e conectividade, 

priorizando ações em tecnologias livres aliadas à cultura, arte, entretenimento, 

articulação comunitária e participação popular. 

As atividades desenvolvidas estimulam a apropriação autônoma e crítica das 

tecnologias, como, por exemplo, o Software livre, a democratização das 

comunicações e o desenvolvimento local orientado pelos princípios da 

economia solidária. 

O Casa Brasil é um Programa de Inclusão Digital da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia para Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(SECIS – MCT). A Equipe Casa Brasil, vinculada à SECIS/MCT e com o 

apoio da UnB e do CNPq, oferece suporte administrativo a distância por meio 

das listas de e-mail, site e ambientes destinados às unidades. 

 

COMPUTADORES PARA 

INCLUSÃO 

 

É uma rede nacional de reaproveitamento de equipamentos de informática, 

formação profissional e inclusão digital. É uma ação do Governo Federal e 

parceiros para colocar mais tecnologia a serviço da cidadania. Órgãos 

públicos, empresas e cidadãos podem doar seus equipamentos usados aos 

Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs). Esses centros são 

instalados em periferias de grandes cidades. 

Os jovens aprendem na prática a testar, consertar, limpar, configurar e 

embalar as máquinas. Os computadores prontos são doados a Telecentros, 

bibliotecas e escolas públicas de todo o país. Em seu primeiro ano, o 

Computadores para Inclusão ofereceu 3.320 equipamentos completos a 252 

projetos de inclusão digital. 

 

PROJETO CIDADÃO 

CONECTADO – 

COMPUTADOR PARA 

TODOS 

 

O Governo Federal, em articulação com a iniciativa privada, facilita a 

aquisição de computadores por meio do Projeto Computador para Todos. O 

objetivo principal do projeto é possibilitar para a população que não tem 

acesso ao computador a obtenção de um equipamento de qualidade, com 

sistema operacional e aplicativos em software livre, que atenda ao máximo às 

demandas do usuário, além de permitir acesso à Internet. 

 

PROGRAMA GESAC 

 

Coordenado pelo Ministério das Comunicações, o Programa GESAC busca 

disseminar meios que permitam a universalização do acesso às informações e 

serviços de governo eletrônico, oferecendo pontos de conexão para a Internet 

em banda larga, ferramentas de tecnologias da informação e comunicação, 

recursos digitais e capacitação para promover a inclusão digital em todo o 

território nacional por meio de uma plataforma de rede, serviços e aplicações. 

 

PROGRAMA DE 

IMPLANTAÇÃO DE SALAS 

DE RECURSOS 

MULTIFUNCIONAIS 

 

O programa tem como objetivo apoiar os sistemas públicos de ensino na 

organização e na oferta do atendimento educacional especializado, além de 

contribuir para o fortalecimento do processo de inclusão educacional nas 

classes comuns de ensino. 

As salas são equipadas com televisão, DVDs, equipamentos de informática, 

ajudas técnicas, materiais pedagógicos e mobiliários adaptados para o 

atendimento às necessidades especiais dos alunos. 

 

PROINFO INTEGRADO 

 

Programa Nacional de Tecnologia Educacional que promove o uso 

pedagógico da informática na rede pública de Ensino Fundamental e Médio. 
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Desenvolvido em parceria com estados e municípios, o ProInfo adquire, 

distribui e realiza a instalação dos computadores nas escolas e promove a 

capacitação de professores, técnicos, gestores e agentes educacionais. Os 

computadores contam com sistemas operacionais em código aberto, 

desenvolvidos especialmente para as escolas brasileiras e contendo várias 

ferramentas de produtividade. 

 

PROGRAMA 

TELECENTROS 

COMUNITÁRIOS 

 

Programa do Ministério das Comunicações que tem como objetivo a doação 

de equipamentos de informática, multimídia, mobiliários e sinal de Internet 

para montagem e instalação de Telecentros Comunitários nos 5.564 

municípios brasileiros. Tudo isso para possibilitar para toda a população do 

município o uso gratuito de computadores e o acesso à internet. A utilização 

do Telecentros é gerida por um Conselho Gestor de Inclusão Digital que a 

Prefeitura do Município deve criar. 

 

TELECENTROS BR 

 

O Programa é resultado de um esforço do Governo Federal, sob orientação da 

Presidência da República, de coordenação do apoio aos espaços públicos e 

comunitários de inclusão digital. 

A prestação do apoio será em conexão, computadores, bolsas de auxílio 

financeiro a jovens monitores e formação de monitores bolsistas e não 

bolsistas que atuem nos Telecentros. O objetivo é oferecer condições ao 

aperfeiçoamento da qualidade e à continuidade das iniciativas em curso, assim 

como à instalação de novos espaços. 

O Programa já iniciou a preparação de 455 novos monitores em todos os 

estados do país utilizando a Internet e a previsão é de que até 2012 sejam 15 

mil jovens em todas as regiões. 

Ao mesmo tempo em que são capacitados, os jovens têm como missão 

auxiliar os usuários dos Telecentros sobre o manuseio do computador, acesso, 

navegação e pesquisa na web. Para isso, por seis horas de atuação diária, 

receberão uma bolsa mensal que varia de R$ 241,50 a R$ 483,00, dependendo 

da localidade. 

Um dos critérios para ser monitor, entre outros, é o candidato estar estudando 

ou ter concluído o ensino médio, assim como demonstrar interesse em 

trabalhos voltados à melhoria de vida nas comunidades. 

 

TERRITÓRIOS DIGITAIS 

 

O projeto faz parte do Programa Territórios da Cidadania e é coordenado pelo 

Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural (NEAD) do MDA com 

a parceria entre órgãos do Governo Federal, estados, municípios, entidades 

públicas e sociedade civil. 

Por meio da instalação de Casas Digitais em comunidades rurais, o projeto 

Territórios Digitais faz inclusão social a partir da inclusão digital, ampliando o 

exercício da cidadania a assentados da reforma agrária, agricultores familiares, 

povos e comunidades tradicionais, entre outras conquistas. 

 

UM COMPUTADOR POR 

ALUNO 

 

Iniciativa do Governo Federal para a adoção intensiva de tecnologias da 

informação e da comunicação nas escolas por meio da distribuição de 

computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. 
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Fonte: Site do Governo Eletrônico
5
 - elaborado pelo autor 

 

De acordo com informações disponíveis no Portal Brasil, a inclusão digital é 

concebida como sendo  

[...] um dos caminhos para atingir a inclusão social. Por meio dela, as camadas mais 

carentes da população podem se beneficiar com novas ferramentas para obter e 

disseminar conhecimento, além de ter acesso ao lazer, à cultura e melhores 

oportunidades no mercado de trabalho. Assim, os programas de inclusão digital são 

ações que ajudam a democratizar o acesso às novas tecnologias, levando 

computadores, conexão de internet e cursos de formação às populações mais 

necessitadas.
6
 

Mais do que discutirmos acerca de quais/quantos programas existem; quantos foram 

incluídos, e acerca da importância/relevância desses programas, que em nosso entendimento 

são válidos, ante as parcas possibilidades e oportunidades disponíveis para a maioria da 

população – isto, se partirmos da ótica da justiça social e da igualdade de direitos – torna-se 

mais coerente de início, pensar: o que é incluir ou excluir? Quantos estão excluídos? Porque 

foram excluídos?  

Essas indagações tornam-se relevantes, se pretendermos ir contra a lógica do 

instituído, e da naturalização e reducionismos, validados inclusive pela própria psicologia, 

atribuindo ao indivíduo e somente a ele a responsabilidade pelo que lhe acontece, questões 

discutidas por Patto (1996) dentro da psicologia escolar crítica, bem como por, Collares e 

Moysés (1996; 2010), Souza (2010a; 2010b) entre outros, acerca dos processos geradores do 

insucesso na escola, de exclusão, ou mesmo do brutal processo de medicalização no qual 

questões de ordem social, institucionais ou políticas, são reduzidas a questões individuais e 

até mesmo biológicas. 

Para Barroco (2007), todos estão incluídos no capitalismo, devido este não comportar 

exterioridade, dada a sua configuração – alguns detêm os meios de produção e concentram a 

riqueza produzida por aqueles que vendem sua força de trabalho, fato que, os que geram a 

riqueza não a usufruem em grau de paridade, sendo esta a parte que lhes cabe. 

Antes de apresentarmos alguns dados sobre exclusão, gostaríamos de apresentar 

alguns sinônimos dessa palavra, hoje tão banalizada devido entre outros fatores, a forte 

retórica em torno da inclusão – palavra esta que sempre acompanha aquela, instaurando um ar 

                                                           
5
 Disponível no site: https://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/inclusao-digital 

6
Disponível em:  http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/acesso-a-bibliotecas-publicas-na-rede  

https://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/inclusao-digital
http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/acesso-a-bibliotecas-publicas-na-rede
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de ―benevolência e bondade‖ a partir de um apagamento e ocultação da realidade excludente e 

contraditória. 

Em consulta ao dicionário
7
 encontramos como sinônimo de exclusão: 

barrado/expulso/escorraçado/eliminado/banido/repelido. Palavras essas que causam mais 

desconforto e nos impelem mais facilmente a questionar: barrado por quem? Expulso de que 

forma? Escorraçado em que condições? Banido para onde? Repelido baseado em quais 

pressupostos? 

O quadro abaixo, embora traga dados de uma pesquisa realizada por amostragem nos 

permite perceber as disparidades existentes entre aqueles que dispõem ou não de 

computadores, nos chamando atenção, principalmente a correlação existente entre rendimento 

e presença/ausência de computador, o que nos mostra ser um problema de ordem social e 

econômico que restringe a possibilidade de aquisição e uso das tecnologias e em especial do 

computador por parte das famílias mais carentes em termos de rendimento. 

 

Tabela 2: Quantidade de computadores por domicílios no Brasil em 2012 

PROPORÇÃO DE DOMICÍLIOS COM COMPUTADOR 
8
 

Percentual sobre o total de domicílios
9
 

Percentual (%) Sim Não Não sabe/ 

Não respondeu 

TOTAL BRASIL 45 55 0 

ÁREA URBANA 51 49 0 

RURAL 16 84 0 

REGIÃO SUDESTE 57 43 0 

NORDESTE 25 75 0 

SUL 56 44 0 

NORTE 32 68 0 

CENTRO-OESTE 47 53 0 

RENDA 

FAMILIAR 

Até 1 SM 10 90 0 

Mais de 1 SM até 2 SM 28 72 0 

                                                           
7
 Dicionário informal. Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/exclu%C3%ADdo/  

8
 Considerando-se computadores de mesa/desktop, computadores portáteis/laptops e tablets. 

9
 Base: 25000 domicílios. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/exclu%C3%ADdo/
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Mais de 1 SM até 2 SM 48 52 0 

Mais de 3 SM até 5 SM 67 33 0 

Mais de 5 SM até 10 SM 84 16 0 

Mais de 10 SM 93 7 0 

CLASSE SOCIAL A 98 2 0 

B 84 16 0 

C 45 55 0 

D e E 8 92 0 

Fonte:  CETIC.br
10

 - Nov. de 2011 a dez. de 2012 

Porém, focarmos o debate acerca da inclusão/exclusão digital, a partir da premissa de 

possuir ou não possuir determinada ferramenta tecnológica ou o acesso a ela, não nos leva a 

um dimensionamento da gravidade dessa problemática (BARRETO, 2009; CAZELOTO, 

2007), bem como, impede o debate sobre as questões de fundo geradoras da referida exclusão.  

Recorrendo-se a produção científica, ou mesmo realizando um simples passeio pela 

memória, não é difícil perceber e concluir que grande parte das políticas públicas, 

principalmente as tidas como sociais, tem se limitado a agir sobre as consequências da 

pobreza, em vez de direcionar as ações para aquilo que historicamente e socialmente têm 

gerado e perpetuado não somente a pobreza como a miséria em todo o mundo. 

Uma distinção entre pobreza e miséria é feita por Santos (2001). Para esse autor ―a 

miséria acaba por ser a privação total, com o aniquilamento, ou quase, da pessoa. A pobreza é 

uma situação de carência, mas também de luta, um estado vivo, de vida ativa, em que a 

tomada de consciência é possível‖ (p.132).  

―Por isso, a problemática da exclusão não pode ser vista como um problema em si‖ 

(CAZELOTO, 2007, p. 163), pois numa sociedade capitalista como a nossa, a riqueza é 

distribuída seguindo os ditames, normas e lógica do mercado, desenvolvendo ao longo da 

história, toda uma modalidade de privações e sofrimento, onde o verdadeiro e triste drama 

humano fica oculto atrás dos números, estatísticas – verdadeiros ―eufemismos/reducionismos‖ 

da real condição humana, face à pobreza historicamente gerada e mantida. Em consonância 

com essas questões, Barreto (2009, p. 40-41) nos confirma que 

                                                           
10

 O CETIC.br – Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação é responsável pela 

realização e publicação de pesquisas sobre a disponibilidade e uso da internet no Brasil. É um departamento do 

NIC.br – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto.br.  Entidade civil e sem fins lucrativos, que 

implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Os dados da tabela acima estão 

disponíveis em: http://cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/rel-geral-01.htm Acessado em 13/07/2017. 

http://cetic.br/usuarios/tic/2011-total-brasil/rel-geral-01.htm
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[...] a referida dicotomia oculta um conjunto mais amplo de questões históricas e 

estruturais da expropriação e da exploração, remetendo a problemática das classes 

sociais. [...] a dicotomia em questão, embora apresentada nas políticas 

governamentais como categoria explicativa do real, silencia a história de 

constituição e reprodução do capitalismo: a inclusão dos trabalhadores no mercado 

nada tem de idílica, envolvendo um processo violento de expropriação (perda 

violenta das terras e dos demais meios de produção).  

A perspectiva do universalismo das políticas sociais é abandonada, quando se adotam 

apenas medidas focais, não combatendo nem olhando de frente para a questão da exploração e 

da expropriação, sendo esses os determinantes da exclusão (BARRETO, 2009) – fato que o 

estado se nega a olhar de frente, para assim garantir o enfrentamento necessário rumo à 

superação da expropriação que, para a autora, é um termo mais fiel, pois ―designa o lugar do 

trabalhador no capitalismo‖ (BARRETO, 2009, p. 45), em vez do uso do termo exclusão, que 

acaba por apagar e ocultar as reais contradições existentes em nossa sociedade. 

Para Paiva (2011) o fetiche da ―sociedade do conhecimento‖ tem produzido uma mais-

valia virtual, principalmente através dos programas de formação de professores a distância e 

das propostas de inclusão digital. Para a autora parte-se de uma crença determinista de que, a 

partir dos processos de inclusão digital seriam resolvidos no mundo, não somente a ―fratura 

digital‖ como também se resolveria as desigualdades sociais – ―fraturas sociais‖. 

As políticas educacionais nas últimas décadas têm apostado e depositado nas novas 

tecnologias, ―o poder de converter ‗excluídos‘ em ‗incluídos‘, sem alterar as relações 

econômicas que realimentam a expropriação e exploração, (constituindo-se) [...] como uma 

das principais estratégias de alivio a pobreza‖ (BARRETO, 2009, p. 49). Ou como se a 

qualidade da educação passasse apenas pela ausência ou presença de instrumentos 

tecnológicos modernos.  

Dessa forma, a busca por competências e letramentos digitais têm se constituído nos 

discursos oficiais, em modelos e práticas que advogam em função da formação de um novo 

tipo de trabalhador para se atender as demandas que o capital requer como tem se constituído 

a escola, onde entendemos se constituir, naquilo que Kuenzer (2002) chama de inclusão 

excludente e exclusão includente. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a finalidade do trabalho pedagógico, (tem sido) 

articulado ao processo de trabalho capitalista, é o disciplinamento para a vida social 

e produtiva, em conformidade com as especificidades que os processos de produção, 

em decorrência do desenvolvimento das forças produtivas, vão assumindo. 
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Cabendo a educação dar conta da formação desse trabalhador que a sociedade tem 

requerido. Um trabalhador que se adapte com rapidez e eficiência as mais diversas situações 

para os quais tem que dar respostas, enfim um trabalhador com comportamentos flexíveis 

(KUENZER, 2002). 

Desta forma o discurso a favor da inclusão digital tem vindo acompanhado do discurso 

da inclusão social, via disseminação do acesso as TDIC, concebido enquanto meio para se 

garantir um maior desenvolvimento econômico, a esse respeito Assumpção (2001, p. 26) 

afirma:  

Apesar de variantes no discurso sobre a necessidade da Inclusão Digital, e muitas 

diferenças nas iniciativas promovidas para romper as fronteiras da desigualdade de 

acesso, todos os discursos e iniciativas parecem concordar que a Inclusão Digital é 

uma forma de inclusão social. Ou seja, o acesso às Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) contribuem com o combate à desigualdade, seja através das 

maiores possibilidades de desenvolvimento econômico, seja pela inserção na 

sociedade do conhecimento. 

Esse discurso e este entendimento das tecnologias e do uso do computador na 

educação enquanto meio para se promover o desenvolvimento e o combate a pobreza e as 

desigualdades, têm sido absorvidos não somente pelas Políticas Públicas ao longo da história 

da educação, mas também pela academia que ao produzir e disseminar determinado saber o 

legitima, reforçando o paradigma tecnocêntrico das TICs enquanto panaceia no imaginário 

moderno. 

A escola então passa a ser chamada para formar os sujeitos com as competências e 

habilidades que a sociedade na atual conjuntura, dita e tida como da ―informação e do 

conhecimento‖ requer, conforme discutido por (TREIN; CIAVATTA, 2006, p. 113), ao 

afirmar que  

A formação do sujeito trabalhador não se faz desvinculada das condições materiais e 

históricas que conformam o modo de produção capitalista, seu estágio de 

desenvolvimento, as relações sociais de produção que o caracterizam e a formação 

humana necessária às mudanças na base técnica da produção  

As proposições do Livro verde, enquanto estratégia para se promover a ―inclusão 

digital‖, tem partido de uma suposta necessidade de elevação cultural dos indivíduos para seu 

ingresso na assim chamada sociedade do conhecimento, o que destaca a concepção utilitarista 

dessas propostas construídas e assentadas em torno de processos ideológicos que permeiam as 

políticas sociais, visando exclusivamente a manutenção da hegemonia burguesa nessa nova 

fase de acumulação, fundamentada na microeletrônica e no trabalho flexível. 
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Considerações Finais 

Percebe-se que há um gradativo e intenso movimento a partir da produção e 

incorporação desses discursos, em que opera um deslocamento do ensino para aprendizagem, 

e muitas das vezes, uma aprendizagem sem ensino (BARRETO, 2009), dos objetivos e dos 

conteúdos para o método em si, da quantidade para a qualidade. 

Isto tem um significado ideológico e político, porque é importante para o atual sistema 

na reestruturação produtiva incluir a todos na sociedade do conhecimento com as 

competências e exigências que lhes são requeridas, para sua manutenção, contribuindo para 

consolidação do pensamento hegemônico de uma determinada forma de pensar a tecnologia, o 

ensino e a aprendizagem, bem como dos processos que se desencadeiam nessas práticas, 

pautadas nas pedagogias do aprender a aprender (DUARTE, 2008) e expressas nos lemas de 

aprendizagem ao longo da vida, aprender a aprender, construção do conhecimento a partir de 

ferramentas tecnológicas como o computador, aprendizagem em rede e colaborativa, 

aprendizagem significativa e por projetos, lemas esses condizentes com o estilo moderno e 

neoliberal de responsabilização e meritocracia dos sujeitos e instituições, de 

desresponsabilização e recuo do Estado no que concerne a  aprendizagem dos sujeitos no 

processo educativo. 

Entendemos, no escopo deste trabalho que o enfretamento da exclusão digital, 

depende prioritariamente do enfretamento desse modelo econômico altamente concentrador 

de renda e gerador de pobreza e miséria, e principalmente que, a inclusão tecnológica se faz 

necessária como oportunidade e possibilidade de transformação, visto que ela não é neutra, 

pois expressa e traz consigo a racionalidade de uma cultura e certo modo de ser e fazer, 

podendo assim potencializar a educação ou torná-la ainda mais precarizada e geradora de 

exclusão e fracasso. 

Presenciamos dessa forma, á guisa de uma conclusão da discussão anterior, o 

surgimento de ―uma nova economia‖, que de nova não possui nada! Visto que se baseia nos 

pressupostos e formas de exploração e alienação da ―velha economia‖, ou seja, uma economia 

velha com novas nuances. 
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RESUMO  
O presente trabalho apresenta uma análise sobre as discussões realizadas no decorrer da Disciplina Políticas de 

Formação de Professores no Brasil, que integra o Mestrado em Educação da Universidade Federal do Acre, com 

a pretensão de analisar como as políticas de formação têm sido organizadas no sentido de comprometer o 

professor, como responsável exclusivo, pelos resultados da aprendizagem das crianças. A metodologia 

selecionada para conduzir o estudo é a revisão de literatura e, além disso, as discussões vivenciadas no decorrer 

da disciplina orientaram a construção do texto. Partindo de um contexto brasileiro permeado pela influência de 

políticas de mercado que geraram impactos nos sistemas educativos por meio de programas de formação de 

professores, trazendo para o universo da escola, a cultura do desempenho e influenciando diretamente as ações 

pedagógicas. Esse cenário gerou novos interesses e valores, no que diz respeito ao trabalho docente. Os aspectos 

conclusivos desse estudo demonstram que estes elementos adentraram de maneira precisa o espaço da sala de 

aula, traçando à revelia da participação dos professores, às diretrizes curriculares, selecionando conteúdos, 

metodologias e formas avaliação, intervindo fortemente na ação docente, sempre em busca de resultados que 

classifiquem as escolas num ranking criado por um Estado avaliador. 

 

Palavras-chave: Política de formação. Estado regulador. Cultura do desempenho. 

 

ABSTRACT 

This paper presents an analysis of the discussions carried out during classes of Teachers Training Policies in 

Brazil, which integrates the Master in Education at the Federal University of Acre. It intends to analyze how 

training policies have been organized in order to commit the teachers as the sole responsible for the results of the 

children's learning. The methodology selected to conduct the study is the literature review and, in addition, the 

discussions experienced during the course guided the construction of the writings. Starting from a Brazilian 

context permeated by the influence of market policies that generated impacts in the educational systems through 

teachers training programs, bringing to the universe of the school the culture of performance evaluation, and 

directly influencing the pedagogical actions. This scenario has generated new interests and values concerning the 

act of teaching. The conclusive aspects of this study demonstrate that these elements entered the space of the 

classroom precisely tracing the participation of teachers, curriculum guidelines, selecting contents, 

methodologies and evaluation forms, intervening strongly in the teaching activity, always in search of results that 

rank the schools in a ranking created by an evaluator State. 

 

Keywords: Training policies. Regulation. Accountability. 
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Introdução 

O presente estudo tem o objetivo de apresentar, a partir das discussões realizadas no 

decorrer da Disciplina Políticas de Formação de Professores no Brasil, que integra a Linha 2 - 

Formação de Professores e Trabalho Docente, do Programa de Pós-Graduação Mestrado em 

Educação da Universidade Federal do Acre, a forma como as políticas de formação de 

professores têm sido organizadas no Brasil, especialmente da década de 90 até os dias atuais, 

no sentido de comprometer os professores como responsáveis exclusivos pelos resultados da 

aprendizagem das crianças. 

Esse tema demanda selecionar os aspectos que conduzirão a presente abordagem, e 

dessa maneira é necessário que primeiramente façamos uma sucinta retomada na história da 

profissão docente no Brasil, para que o contexto atual em que se processa a docência possa ser 

compreendido e analisado de forma mais abrangente.  

No Brasil, a preocupação com o preparo dos professores não é recente, pois, já em 

1882, Rui Barbosa fez uma análise da educação imperial e criticou a situação em 

que se encontrava o ensino superior brasileiro... (BORGES, AQUINO e PUENTES, 

2011, p. 96). 

A trajetória histórica que pretendemos revisitar revelará um panorama dos diferentes 

momentos históricos em que se constituiu a formação docente, permeada de impasses e 

impermanências e atendendo a interesses diferenciados, seja da Igreja e/ou do Estado, bem 

como interesses sociais, e por último, os de mercado, que têm permanecido como a principal 

tônica nesse processo tão importante que é no universo da formação de professores. 

A segunda parte do artigo trará uma análise sobre a influência dos pressupostos 

neoliberais no campo da formação de professores, visto que é a partir daí que se define o 

desenho da organização do trabalho pedagógico na escola mediante a atuação de um professor 

‗formado‘ e inserido num contexto de interesses de mercado. 

A referida análise parte do diálogo com os autores que sustentaram as discussões sobre 

políticas de formação no decorrer das discussões no interior da disciplina: Ball (2005), 

Borges; Aquino e Puentes (2011), Freitas (2002), Gatti; Barreto (2009), Santos (2004, 2008), 

Saviani (2009), Vieira; Malanchen (2006) e também outras fontes como: Andrade (2004) e 

Damasceno (2010). 
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Formação de professores no Brasil – brevíssimo histórico 

 

A história da formação de professores no Brasil é permeada de impasses, contradições 

e impermanências. Segundo Saviani (2009), Comenius já chamava atenção para a urgência da 

formação docente, no século XVII.  

Mas a questão da formação de professores exigiu uma resposta institucional apenas 

no século XIX, quando após a Revolução Francesa, foi colocado o problema da 

instrução popular. É daí que deriva o processo de criação de Escolas Normais como 

instituições encarregadas de preparar professores (SAVIANI, 2009, p. 143). 

No Brasil essa necessidade iminente se torna visível após a independência, quando 

―(...) se discute a abertura e a organização da instrução popular‖ (BORGES, AQUINO e 

PUENTES, 2011, p. 96). Várias iniciativas acontecem nesse (e a partir desse) período. 

Tomando o estudo realizado por Saviani (2009), observa-se que ele organiza a história desse 

processo, analisando também os aspectos teóricos que fundamentam seu ponto de vista, 

dividindo-a em seis períodos e nominando cada um deles: Ensaios intermitentes de formação 

de professores (1827-1890), Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais 

(1890-1932), Organização dos Institutos de Educação (1932-1939), Organização e 

implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do modelo das 

Escolas Normais (1939-1971), Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de 

Magistério (1971-1996), Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais 

Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006). 

Antes do período entre 1827 e 1890, não havia sinais de preocupação em relação a 

formação de professores. A primeira determinação legal demonstrada, oficialmente, uma 

posição sobre essa necessidade aconteceu quando da promulgação da Lei das Escolas das 

Primeiras Letras, em 15 de outubro de 1827. É somente a partir daí que a educação no Brasil 

começa a deixar de pertencer a uma pequena elite privilegiada. A Europa, então passa a ser o 

modelo com relação à formação de professores no Brasil, sendo a principal referência na 

criação das Escolas Normais que inicialmente tinham um enfoque mais pedagógico-didático.  

Visando à preparação de professores para as escolas primárias, as Escolas Normais 

preconizavam uma formação específica. Logo, deveriam guiar-se pelas coordenadas 

pedagógico-didáticas. No entanto, contrariamente a essa expectativa, predominou 

nelas a preocupação com o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas 

escolas de primeiras letras. O currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas 
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matérias ensinadas nas escolas de primeiras letras. Portanto, o que se pressupunha 

era que os professores deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia 

transmitir às crianças, desconsiderando-se o preparo didático-pedagógico 

(SAVIANI, 2009, p. 144). 

O período seguinte, que durou 42 anos, se deu entre 1890 e 1932 e teve como uma das 

principais inovações a criação da Escola Modelo como anexo da Escola Normal, na reforma 

paulista. Esse é um momento de tensões trazidas pelas demandas dos reformadores que 

reivindicavam um ensino eficaz. 

A formação de professores em cursos específicos é inaugurada no Brasil no final do 

século XIX com as Escolas Normais destinadas à formação de docentes para as 

―primeiras letras‖. Essas escolas correspondiam ao nível secundário de então. 

Devemos lembrar que nesse período, e ainda por décadas, a oferta de escolarização 

era bem escassa no país, destinada a bem poucos (GATTI; BARRETO, 2009, p.37). 

Desse cenário resultou a demanda por uma organização curricular que contemplasse 

conteúdos científicos e didático-pedagógicos, a fim de que o professor concluísse sua 

formação com todas as condições de exercer a docência com competência. 

Nos inícios do século XX aparece a preocupação com a formação de professores 

para o secundário (correspondendo aos atuais anos finais do ensino fundamental e ao 

ensino médio), em cursos regulares e específicos. A formação desse tipo de 

professor inicia-se com a criação de universidades. Até então esse trabalho era 

exercido por profissionais liberais ou autodidatas, mas há que considerar que o 

número de escolas secundárias era bem pequeno, bem como o número de alunos. 

Com o início da progressão da industrialização no país, nas primeiras décadas do 

século XX, a necessidade de maior escolarização começa a se colocar entre os 

trabalhadores e inicia-se uma pequena expansão no sistema de ensino. Para atender a 

essa expansão, mais professores passam a ser demandados (GATTI; BARRETO, 

2009, p.37). 

Esse foi um período fértil de discussões e grande movimentação sobre as questões 

educacionais. Muitas iniciativas tomaram forma, e muitas não foram adiante. Dentre as 

impermanências e os impasses vivenciados nesse período, é importante destacar o debate 

sobre a responsabilização do Estado pela escolarização e a criação da Associação Brasileira 

de Educação (ABE) ―(...) com o objetivo de congregar todas as pessoas, de várias tendências, 

em torno da bandeira da educação‖ (BORGES; AQUINO e PUENTES, 2011, p.98).  

É também nesse período que é lançado o Manifesto dos Pioneiros da Educação, no ano 

de 1932. O Manifesto trouxe iniciativas consideradas modernas, com base na proposta ―escola 

novista‖, defendendo  
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(...) a formação de professores para as escolas primárias e secundárias, profissionais 

e superiores, com unidade na preparação do pessoal do ensino. Essas ideias foram 

consideradas inovadoras para a época, mas não conseguiram, na prática, avançar 

além da orientação da tendência liberal renovada progressivista (BORGES; 

AQUINO e PUENTES, 2011, p.98-99).   

A criação do curso de Pedagogia aconteceu no período de 1939 a 1971. Nesse 

contexto muitos arranjos são efetivados com a regulamentação das áreas de formação de 

professores. O Decreto 1.190 de 4 de abril de 1939 institui definitivamente a Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil e dos cursos de formação de professores para 

as escolas secundárias. É uma nova fase para o universo da formação de professores e os 

aspectos sociais e econômicos são fatores que permeiam fortemente esse processo. 

Então, nos anos 1930, a partir da formação de bacharéis, acrescenta-se um ano com 

disciplinas da área de educação para a obtenção da licenciatura, está dirigida à 

formação de docentes para o ensino secundário (formação que veio a denominar-se 

3 + 1). Esse modelo vai se aplicar também ao curso de Pedagogia, regulamentado 

em 1939, destinado a formar bacharéis especialistas em educação e, 

complementarmente, formar professores para as Escolas Normais, os quais tinham 

também, por extensão e portaria ministerial, a possibilidade de lecionar algumas 

disciplinas no ensino secundário (GATTI; BARRETO, 2009, p.37). 

Nos anos seguintes, com destaque para o período da ditadura, muitas mudanças 

aconteceram: regulamentações de cunho coercitivo demonstravam o poder de um Estado 

autoritário, repressivo, se sobrepondo às instâncias do Executivo e também do Legislativo. A 

tendência liberal tecnicista influenciou veementemente a educação,  

(...) cuja ideologia é/era formar técnicos profissionais, de forma rápida, para atender 

ao mercado de trabalho. Nesse sentido, o objetivo central era o de adequar o sistema 

educacional à orientação política e econômica do regime militar: inserir a escola nos 

modelos de racionalização do sistema de produção capitalista (LUCKESI, 2005, 

apud BORGES; AQUINO e PUENTES, 2011, p.100).  

No período de 1971 a 1996 o cenário político brasileiro sofre e provoca mudanças 

significativas na educação, sendo caracterizado, segundo Saviani (2009) como o período da 

―Substituição da Escola Normal pela Habilitação de Magistério‖. Paulo Freire e sua 

Pedagogia Progressista são a grande influência de mudança educacional com o processo de 

abertura política. ―A partir de 1980, surgiu um movimento pela reformulação do Curso de 

Pedagogia e Licenciaturas, que adotou o princípio da ―docência como base da identidade 

profissional de todos os profissionais da educação‖ (SILVA, 2003, p. 68- 69). 
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A luta pela formação e pela profissionalização do magistério resulta na criação de 

organizações com o intuito de fortalecer o movimento dos educadores: Associação Nacional 

pela Formação dos Profissionais da Educação – ANFOPE, é fundada em 2 abril de 1980. 

Outras organizações também se constituem e/ou se fortalecem nesse cenário: Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação - ANPED, o Fórum dos Diretores das 

Universidades das Faculdades de Educação das Universidades Públicas Brasileiras - 

FORUMDIR, Associação Nacional de Política e Administração da Educação - ANPAE, 

Centro de Estudos Educação e Sociedade - CEDES, o Fórum Nacional em defesa da 

Formação de Professores e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – 

CNTE. 

O último período histórico do recorte feito por Saviani (2009) é entre os anos de 1996 

e 2006, um tempo de ‗consolidação‘, fortemente anunciada ao mundo da abertura política do 

país, com ideais democráticos como principal slogan, celebrando ‗oficialmente‘ o fim da 

ditadura militar. Um dos acontecimentos importantes desse momento foi o fortalecimento de 

reivindicações oriundas da movimentação dos educadores, das universidades, dos sindicatos e 

outras organizações ligadas ao universo da educação, para aprovação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9.394, ocorrida em 20 de dezembro de 1996. 

Mesmo com toda pressão dos movimentos sociais que encampavam a luta por melhores 

condições de trabalho e igualmente pela formação aos professores, as inúmeras demandas não 

se materializaram, deixando morrer as esperanças de conquistas significativas com relação à 

formação docente. Dentre as demandas que foram aprovadas havia um longo caminho a 

percorrer, pois os ‗acordos prévios‘, traziam entraves e comprometiam um dos principais 

aspectos da docência: a garantia da formação inicial, a graduação em Pedagogia.  

Essa lei fixa, em suas disposições transitórias, prazo de dez anos para que os 

sistemas de ensino façam as devidas adequações à nova norma. Esse prazo foi 

importante na medida em que no Brasil, nessa época, a maioria dos professores do 

ensino fundamental (primeiros anos) possuía formação no magistério, em nível 

médio, havendo também milhares de professores leigos, sem formação no ensino 

médio como até então era exigido. Seriam necessários tempo, muito esforço e 

financiamentos para chegar a formar esses docentes em nível superior (GATTI; 

BARRETO, 2009, p.43). 

O Brasil segue, nos dias atuais, sediando as disputas no campo da educação, 

enfrentando um tempo de difícil vivência das imposições neoliberais que mudaram e ainda 

modificam o cenário educacional. Desse modo surgem questões outras além daquelas 
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mesmas, advindas desse processo que brevemente acaba de ser exposto, sobre a constituição 

da formação docente. 

Formação de professores em tempos de reformas e estado mínimo  

A Constituição da profissão docente no Brasil, como já me referi na breve retomada 

histórica, é tecida em meio a impasses, impermanências e inúmeros desafios. Segundo Freitas 

(2002) os anos 90 denominados de ‗Década da Educação‘, se constituíram em um tempo fértil 

no enraizamento das políticas neoliberais. A escola sofreria, a partir do início do governo 

Fernando Henrique Cardoso em 1995, uma série de intervenções, visto que passa a ser 

considerada como um campo estratégico de implantação das concepções da globalização 

econômica, em que se reconfiguram as políticas sociais.  

No desenvolvimento e na implementação das políticas educacionais neoliberais, a 

qualidade da educação, assumida como bandeira pelos diferentes setores 

governamentais e empresariais, adquire importância estratégica, como condição para 

o aprimoramento do processo de acumulação de riquezas e aprofundamento do 

capitalismo. A concepção tecnicista de educação que alcançou grande vigor no 

pensamento educacional da década de 1970, criticada e rebatida na década de 1980, 

retorna sob nova roupagem, no quadro das reformas educativas em curso... 

(FREITAS, 2002, p.142-143). 

O projeto globalizante de integração de mercados interferiu de tal maneira no cenário 

social cultural e educacional do país que o mesmo sucumbiu na influência econômica, tendo 

que ser ágil na elaboração de políticas públicas consoantes com a agenda de ações do Banco 

Mundial.  

Considerada um fator estratégico, no processo de desenvolvimento do capitalismo, a 

educação tem sido objeto de discussões, de programas e de projetos levados a cabo 

por órgãos multilaterais de financiamento, como as agências do Banco Mundial 

(BID e BIRD), e por órgãos voltados para a cooperação técnica como o UNICEF e a 

UNESCO (Cury, 2002, apud SANTOS, 2004, p. 1147). Esses organismos financiam 

e definem diretrizes que orientam políticas e projetos educacionais em diferentes 

partes do mundo. Neste quadro, torna-se importante observar, por um lado, a 

participação de tais organismos nas políticas educacionais brasileiras, com destaque 

para o papel exercido pelo Banco Mundial, em diferentes esferas do campo 

educacional (SANTOS, 2004, p. 1147). 

Ao seguir uma linha de concepção crítica, conforme assinala Santos (2004), é 

perceptível que esse arranjo governamental que desenha as políticas de formação de 

professores, seja inicial ou continuada, está embasado numa concepção de mercado, em que 

os professores perdem gradativamente o controle sobre seu exercício profissional, num 
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contexto de extrema intensificação e precarização de suas condições de trabalho e obedecendo 

aos programas elaborados sem sua participação. Nesse contexto ganha destaque a elaboração 

de currículos sintonizados às demandas de mercado (SANTOS, 2004).  

Com justificativa de melhorar a educação, inserida no discurso de um Brasil em 

tempos de redemocratização (no que diz respeito ao acesso, à permanência e ensino de 

qualidade), emerge nesse contexto um discurso afinado com as reivindicações dos 

movimentos sociais abrindo ―(...) espaço para o desenvolvimento de um movimento de 

renovação pedagógica, orientada por propostas da chamada ‗pedagogia crítica‘‖ (SANTOS, 

2004, p. 1148). A apropriação dessas reivindicações históricas acontece uma vez que a 

concepção de que a educação é tida como  

(...) principal meio de distribuição de renda e garantia de mobilidade social será 

combinada à noção de que acesso, hoje, à cultura escrita, letrada e informatizada é 

inevitável e constitui-se no único meio de ingressar ou permanecer no mercado de 

trabalho ou, ainda, sobreviver na chamada sociedade do terceiro milênio (DELORS, 

1998, apud ANDRADE 2004, p. 1131).    

Entremeada nessa conjuntura de apropriação dos discursos históricos de reivindicação 

dos movimentos sociais, o discurso da reforma é materializado em todas as instâncias, 

partindo de regulamentações legais, da elaboração de Diretrizes Nacionais para a formação de 

professores, além da elaboração de Parâmetros Curriculares nacionais, desenhando um 

movimento que caminha do macro ao micro com uma espécie de ‗mapa do tesouro‘, já que 

tais medidas adentraram a sala de aula, tomando conta do fazer específico da docência 

exercida pelo professor.  

A literatura na área da educação, nessas duas últimas décadas, vem discutindo a 

repercussão das reformas educacionais na organização e gestão escolar, trazendo 

mudanças significativas para os trabalhadores docentes. Estudos internacionais que 

tiveram como referência o contexto europeu, norte-americano e latino-americano 

[...] destacam a presença de um novo modelo de regulação nas políticas 

educacionais; a ênfase na avaliação, como política regulatória da educação; a 

reestruturação do Estado com a mudança do seu papel nas reformas educacionais; a 

adoção de políticas orientadas por uma lógica de mercado e o uso intensivo das 

novas tecnologias de informação e de comunicação; o processo de flexibilização e 

de precarização do trabalho docente; a reestruturação do trabalho pedagógico e a 

emergência de uma nova identidade do professor; e, principalmente, a centralidade 

dada aos professores no quadro de reformas educacionais, como agentes 

responsáveis pelo desempenho dos alunos, da escola e do sistema‖ (DAMASCENO,  

2010, p.21). 
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Com um discurso baseado no enfrentamento das desigualdades, o plano neoliberal 

‗defende‘ uma pedagogia ‗aparentemente‘ voltada para uma vertente humanística em que o 

cidadão é enredado numa teia perversa que conduz sua formação para a servidão na arena do 

modo de produção capitalista, onde ele terá pouca chance de escapar. 

Diante desse processo de fortalecimento da ideologia neoliberal, é perceptível de 

forma nítida que o movimento inicial de comprometer o Estado com as mudanças requeridas 

provoca uma reestruturação nas instâncias internas de poder dos países envolvidos. A reforma 

que sofreu e que ainda sofre o Estado Brasileiro - pois esse é um procedimento que se 

modifica conforme as mudanças dos ventos do mercado - visa exclusivamente atender de 

forma subserviente aos interesses econômicos dos países ricos, determinando uma 

dependência perversa.  

Para que esse plano fosse implantado de forma eficiente, como já explicitado, foi 

necessário envolver a estrutura educacional visto que é um espaço amplo de possibilidades de 

‗formação‘, envolvendo especialmente o professor, elemento fundamental no processo 

educacional. 

As reformas educacionais brasileiras foram articuladas com as recomendações dos 

organismos internacionais com especial destaque para o Banco Mundial 

Interamericano de Desenvolvimento e UNESCO. Nessa perspectiva as reformas 

educativas no Brasil tiveram como objetivo adequar o sistema educacional ao 

processo de reestruturação produtiva e aos novos rumos do Estado, reafirmando a 

centralidade da formação dos profissionais da educação. Nesse contexto, debatem-se 

diferentes propostas para a formação de professores, fundadas em projetos políticos 

e perspectivas históricas diferenciadas, o que faz com que a formação desses 

profissionais seja tratada ou como elemento impulsionador e realizador dessas 

reformas, ou como elemento que cria condições para a transformação da própria 

escola, da educação e da sociedade (MALANCHEN & VIEIRA, 2006, p. 1).    

Uma das consequências das referidas mudanças na política educacional, conforme foi 

discutido em estudos sobre esse tema, é a interferência, e mesmo alteração no fazer docente, 

conforme assinalam Malanchen e Vieira (2006), as ―(...) políticas educacionais alteram a 

natureza das funções docentes‖. A escola sofre essa interferência visto que há uma célere e 

cuidadosa organização visando alcançar os espaços escolares em todos os aspectos. 

(...) constata-se que as reformas se apresentam politicamente bem definidas e 

envolvem a estrutura administrativa e pedagógica da escola, a formação de 

professores e os conteúdos a serem ensinados, os fundamentos teóricos a serem 

seguidos e o modelo de gestão a ser aplicado. É nesse contexto que os órgãos 

governamentais brasileiros evidenciam a necessidade de adequação do trabalho 

docente às novas exigências profissionais advindas das inovações tecnológicas e da 
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consequente mudança do mundo do trabalho apregoado pelos princípios de 

flexibilidade e eficiência. Assim, o Estado regulador e avaliador tem intervindo na 

questão, procurando instituir mecanismos que induzam os docentes a adequarem as 

atividades inerentes à profissão de acordo com os resultados estabelecidos pelos 

interesses mercantilistas (MALANCHEN & VIEIRA, 2006, p.1).   

O exercício da docência em tempos de regulações estrategicamente planejadas, não se 

configura como um fenômeno atual. Desde a sua gênese, a profissão docente vem sofrendo 

diversos modelos de regulação da sua atuação. 

A docência em tempos de profissionalismo, gerencialismo e performatividade 

A função docente vem sofrendo ‗mutações‘ desde que se constituiu enquanto 

profissão, seja por influência da Igreja, do Estado, e/ou do mercado. Atualmente essas 

modificações na identidade do professor, e consequentemente em suas atribuições e no 

desempenho de sua função formativa em tempos de um Estado regulador avaliador, 

caminhando velozmente para ser mínimo, estão sob suspeição. O profissionalismo, tão 

fortemente reivindicado pela categoria, não tem mais o mesmo significado.  

(...) se quisermos ser capazes de falar sobre profissionalismo, precisamos ter certeza 

do significado que damos ao termo – evidentemente parte da ressignificação de 

profissionalismo nos textos gerenciais baseia-se na esperança de que não vamos 

perceber que o seu significado e a forma como é praticado são diferentes daquilo 

que significava e da forma como era praticado antes (BALL, 2005, p.542). 

Portanto, é necessária ponderação quando se fala em profissionalismo, visto que, hoje, 

esse termo está estreitamente ligado a princípios pautados na racionalidade técnica, em que a 

eficácia deve ser a tônica na atuação do professor.  

A eficácia só existe quando é medida e demonstrada [...]. Ao profissional cabe a 

responsabilidade por seu desempenho, mas não o julgamento sobre se esse 

desempenho é ―correto‖ ou ―apropriado‖, apenas se satisfaz os critérios de auditoria. 

Eles são meros espectadores [...]. Com tudo isso, os professores perderam a 

possibilidade de exigir respeito, exceto em termos de desempenho. Ficaram sujeitos 

a um discurso do ridículo e já não podem mais ―falar por si mesmos‖ em debates 

públicos ―sobre‖ sua prática... (BALL, 2005, p. 453). 

Outros termos da reforma, que foram ‗inseridos‘ nas políticas públicas para a educação 

no Brasil, foram a ‗performatividade‘ e o ‗gerencialismo‘. Segundo Ball (2005, p. 453) ―A 

performatividade é uma tecnologia, uma cultura e um método de regulamentação que 

emprega julgamentos, comparações e demonstrações como meios de controle, atrito e 

mudança‖. No universo da escola, esse cenário significa o estabelecimento de um cotidiano 
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permeado de comparações e disputa entre os professores, principalmente sobre quem 

alcançou os indicadores de qualidade predeterminados pelas avaliações sistêmicas, um 

contexto em que o conhecimento se torna mercadoria.  

Uma avaliação do sistema de ensino que tem como referência de desempenho tais 

indicadores estandardizados termina por não permitir formas mais flexíveis e 

diferenciadas de trabalho pedagógico. Neste sentido, aquilo que não for possível de 

ser mensurado e diretamente observável deixa de ter importância para esse tipo de 

avaliação. [...] Na cultura do desempenho constantemente tanto a agenda do 

professor como a do aluno, no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem, 

têm que ser abandonadas em função daquilo que foi definido pelas autoridades 

educacionais como indicadores de bom desempenho (SANTOS, 2004, p. 1152-

1153). 

A cultura do desempenho está estreitamente relacionada a organização de atividades 

educacionais desenvolvidas num viés do ‗gerencialismo‘. É importante lembrar que 

historicamente os órgãos estatais sempre estiveram ligados aestruturas constituídas por um 

funcionamento burocrático, sendo caracterizados pela lentidão nos processos pleiteados por 

quem trabalhava nesse setor. Fortalecendo dessa maneira, a fama de que o Estado não era 

‗eficiente‘. Tal aspecto se configura como uma das ‗justificativas‘ para as reformas que 

viriam. Dessa forma é importante explicitar que entre os fatores que são ‗facilmente‘ 

perceptíveis no processo deconsolidação de uma concepção empresarial na administração 

escolar, podemos citar a mudança ocorrida na denominação dos cargos de direção escolar, que 

passou a ser a gestão escolar, termos utilizados anteriormente apenas em organizações 

empresariais. 

Em outras palavras, o gerencialismo representa a inserção, no setor público, de uma 

nova forma de poder, ele é um ‗instrumento para criar uma cultura competitiva‘ ‖ 

(Bernstein, 1996, p.75, apud Ball, 2005, p. 544) [...]. O gerencialismo desempenha o 

importante papel de destruir os sistemas ético-profissionais que prevaleciam nas 

escolas, provocando sua substituição por sistemas empresariais competitivos. [...]. O 

gerencialismo busca incutir performatividade na alma do trabalhador (BALL, 2005, 

p. 544-545).  

É possível perceber, diante da análise dos autores que estão embasando o presente 

estudo, que no contexto atual, em que dominam o cenário educacional a cultura do 

desempenho, as tecnologias da performatividade, o gerencialismo, o ‗profissionalismo‘, esses 

elementos provocaram uma profunda mudança no fazer docente e nas relações entre os 

professores, além de modificar o significado de ‗ser professor‘. 
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(...) as tecnologias da política de reforma do setor público não são meros veículos 

para as mudanças técnica e estrutural das organizações, mas são também 

mecanismos para reformar os profissionais do setor público, como os professores, ao 

mudar o significado do que é ser professor [...]. Em cada tecnologia da política da 

reforma estão inseridos e determinados novos valores, novas identidades e nova 

formas de integração. [...].  Novos papéis e subjetividades são produzidos à medida 

que os professores são transformados em produtores/fornecedores, empresários da 

educação e administradores, e ficam sujeitos à avaliação e análise periódicas e a 

comparações de desempenho. [...]. Na verdade, é muito sedutora a proposta de se ter 

um ‗envolvimento apaixonado, na medida certa‘ no que diz respeito a excelência, a 

atingir o ‗máximo do desempenho‘, a ser o ‗melhor‘. [...]. Mas o que está ocorrendo 

é que a complexidade humana vê-se reduzida à forma mais simples possível 

números em uma tabela (BALL, 2005, p. 546-547).  

A análise de Ball (2005) sobre o cenário que a educação experimenta nos dias atuais, 

aponta ainda para consequências outras. Dessa maneira, podemos dizer que há sim embaraços 

vivenciados pelos professores que interferem no seu fazer docente e no modo de organizar o 

trabalho pedagógico na escola, condicionando sua atuação a processos de negação e 

afirmação. Como um jogo de ‗pega-pega‘ o contexto analisado no presente estudo traz 

dificuldades profundas ao professor e a sua prática docente. Prática essa, que mesmo 

constituída de seus saberes, tecidos na formação inicial no miudinho da vida na escola junto 

aos alunos e a comunidade, bem como nos momentos de troca de experiências estudo e 

planejamento, é a todo momento colocada a prova. 

Conclusão 

O debate sobre as políticas de formação em tempos de reforma, de Estado regulador 

avaliador e mínimo, não se esgotam num trabalho dessa natureza, ou seja, num estudo breve, 

visto que ainda existem muitos fatores para serem discutidos e outros tantos para serem 

pesquisados e investigados com o rigor metodológico e de análise que a temática requer.  

Inspirada em Santos (2004, 2008), considero que (ainda) não há resolução para 

questão de tamanha complexidade como uma política de formação de professores baseada nos 

ideais do neoliberalismo, e mesmo diante de tal contexto em que se encontra o Brasil, é 

preciso ainda acreditar que existe efetivamente a possibilidade de encontrarmos caminhos 

outros para a educação. 

Considerando que a escola é um espaço de contradições, em que os fazeres docentes 

se constituem num cotidiano permeado de interações sociais, culturais e políticas. É preciso 

compreender que a busca por respostas prontas ou receitas milagrosas é inútil, principalmente 
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num contexto severo de globalização em que a concepção mercantilista que governa o mundo 

reforça cotidianamente suas intenções e ações de dominação. Tais investidas vão se 

metamorfoseando, tomando conta dos discursos reivindicatórios do professor, ocupando as 

lacunas da sua formação. Somado a isso ainda pulsam os anúncios da realização do sonho de 

um reconhecimento ‗profissional‘, agregado a uma remuneração digna. 

Existe, porém, um aspecto que é imprescindível explicitar nessas últimas linhas. O 

espaço em que se processa a docência se configura sempre como um universo ‗dialético' de 

possibilidades, em que as relações da docência se constituem, se entrelaçam e tecem novos 

destinos, e ao professor cabe sempre a possibilidade de atravessar as fronteiras da regulação e 

controle que lhe tem sido cruelmente imposta.  
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RESUMO 
O diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção /Hiperatividade (TDAH) foi introduzido no Brasil a partir da 

década de 60, em decorrência de uma compreensão organicista sobre a desatenção de estudantes durante as 

aulas, em um movimento social de medicalização da educação. Desde então aumentou-se a incidência de 

crianças e adolescentes com esse diagnóstico. Paralelamente, o encaminhamento de Projetos de Leis nas esferas 

nacional, estadual e municipal que abordam os direitos do estudante com TDAH tem crescido. Recentemente o 

governo do Acre, estado do norte brasileiro, localizado na Amazônia Legal, aprovou uma lei que assegura o 

diagnóstico, identificação e o atendimento de estudantes com TDAH no Atendimento Educacional 

Especializado. Diante dessa situação o objetivo desse trabalho é analisar essa Lei e possíveis implicações para a 

escola e sua comunidade.  

 

Palavras-chave: políticas educacionais. TDA-H. Psicologia histórico-cultural 

 

ABSTRACT 

The diagnosis of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) was introduced in Brazil in the 60s, due to 

an organicist understanding about students' inattention during class, in a social movement of medicalization of 

education. Since then, the incidence of children and adolescents with this diagnosis has increased. At the same 

time, Law Projects at the national, state and municipal levels that address the rights of students with ADHD has 

grown. Recently the government of Acre, northern Brazilian state, located in the Legal Amazon, has approved a 

law that ensures the diagnosis, identification and care of students with ADHD in the Specialized Educational 

Assistance. Faced with this situation the objective of this work is to analyze this Law and possible implications 

for the school and its community. 

 

Keywords: educational policies. ADHD. historical-cultural psychology. 

 

Introdução 

Medicalização é quando deslocamos para o campo médico a busca por explicação para 

comportamentos do dia-a-dia, considerados disfuncionais,  

[...] com a transformação de questões coletivas, de ordem social e política, em 

questões individuais, biológicas. Tratar questões sociais como se biológicas iguala o 

mundo da vida social ao mundo da natureza. Isentam-se de responsabilidade todas as 

instâncias de poder, em cujas entranhas são gerados e perpetuados tais problemas. 

(MOYSÉS; COLLARES, 2013a, p.13) 

mailto:bialcst@gmail.com
mailto:iracematada@gmail.com
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Esse movimento é o que podemos acompanhar na realidade escolar atual, o não 

aprender tem se resumido ao aluno, a questões individuais, isentando a escola, o sistema 

educacional de qualquer responsabilidade, o fracasso escolar seria responsabilidade da criança 

e da família segundo fala dos profissionais da educação, como debatido por Patto (1996; 

2005). Isso é uma grande injustiça, pois o processo de ensino e aprendizagem acontece em 

conjunto, o educando e educador devem desenvolvê-lo lado a lado, portanto não se pode 

isentar a escola de suas responsabilidades (MOYSÉS; COLLARES, 1997, 2013b), nem as 

condições concretas do funcionamento escolar que sofrem interferências de fatores extra e 

intra-muros escolares (SOUZA, 2007). 

Segundo Moysés e Collares (2013b, p.44) ―vivemos a era dos transtornos‖ onde as 

pessoas estão submetidas a ―diagnóstico-rótulos-etiquetas‖, apesar dessa temática não ser 

novidade, estudada desde 1982, é uma preocupação constante na atualidade, motivando o 

Conselho Federal de Psicologia - CFP a produzir as cartilhas intituladas ―Não à medicalização 

da vida‖ (2012) e ―Recomendações de práticas não medicalizantes para profissionais e 

serviços de educação e saúde‖ (2015) que fazem parte das campanhas que buscam combater 

essa prática.  

Ambos os materiais apresentam uma alerta de como estamos acostumados com 

enquadramentos impostos pela medicina e pela sociedade, sobre como devemos nos 

comportar/sentir, e, caso ultrapassemos o considerado ―aceitável‖ em nosso status quo o 

medicamento é a alternativa encontrada, mas devemos nos perguntar: até que ponto isso é 

saudável? Até que ponto estamos encarando os problemas e buscando sua soluções? Não 

estamos apenas tratando os sintomas? 

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade
1
 (TDAH) é um exemplo de 

medicalização que ocorre  na vida escolar. Apesar de ser difundida uma visão hegemônica de 

características biologizantes e comportamentais, que explicam este transtorno como um 

problema de ordem neurológica, do desenvolvimento, como apresentado a seguir: 

[...] condição neuropsiquiátrica que afeta pré-escolares, crianças, adolescentes e 

adultos em todo o mundo, tendo como característica um padrão de redução 

sustentada no nível de atenção e uma intensificação na impulsividade ou 

hiperatividade [...] (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017, p. 1170);  

                                                           
1
 A grafia do nome do transtorno será a mesma adotada no Compendio de Psiquiatria (SADOCK; SADOCK; 

RUIZ, 2017), ou em caso de citação direta, será transcrita a maneira que o autor escolheu no texto original.  
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[...] transtorno neurobiológico, de base genética, responsável pelo surgimento de 

sintomas de hiperatividade, impulsividade e desatenção, que afetaria de 3 a 5% dos 

escolares. Em adendo, 10% da população mundial seria portadora desse mal.  [...] 

(SIGNOR, 2013, p. 1146);  

 Existem outras vertentes que apresentam um olhar diferente do mesmo ―transtorno‖. 

Moysés (2010, p.16) questiona a existência do mesmo, partindo de uma crítica ao diagnóstico: 

Em síntese, podemos afirmar que não há a menor evidência científica de que 

existam alterações na anatomia do sistema nervoso central que provoquem apenas 

um comprometimento de leitura e escrita ou de comportamento! Não há qualquer 

comprovação de que existem alterações na anatomia do SNC que causem dislexia ou 

TDAH!!! 

A autora explica que não existem alterações anatômicas que comprovem a existência 

de um transtorno, que os exames de imagem, tão solicitados para auxiliar o diagnóstico, 

podem mostrar apenas o funcionamento do cérebro, logo também não são uma fonte confiável 

para tal.  

Um exemplo apresentado por ela é de uma pesquisa onde o Positron Emission 

Tomography (PET) foi aplicado em bons leitores, primeiro deveriam ler um texto em inglês 

durante o exame, o resultado foi normal, posteriormente deveriam realizar o exame 

novamente, com um detalhe, o texto que deveria ser lido seria em espanhol, idioma que não 

conheciam, o resultado foi ―dislexia‖ para todos. O mesmo acontece com crianças que 

apresentam dificuldades de aprendizagem, de concentração, de leitura, que são submetidas a 

testes parecidos, é lógico que o resultado não será satisfatório, pois eles não desenvolveram 

habilidades para realizar tais atividades. 

O diagnóstico é puramente clínico, uma outa ferramenta para realização do mesmo 

seria o Swanson, Nolan e Pelham-IV (SNAP-IV), que também é criticado por não existir 

modulação de idades e por apresentar perguntas um tanto quanto questionáveis: 

[...] basta ter seis respostas preenchidas como ‗bastante‘ ou ‗demais‘ em nove, para 

ser rotulado. Perguntas como ―distrai-se com estímulos externos‖, tanto para uma 

criança de 5 anos, um jovem ou um adulto de 60 anos, o questionário é exatamente o 

mesmo. Aliás, distrair-se com estímulos externos é saudável, faz parte da vida [...]. 

Então, essas primeiras nove perguntas fazem o diagnóstico do déficit de atenção. 

(MOYSÉS, 2010, p.20) 

As outras nove falam de hiperatividade, com perguntas do tipo: ―Responde 

perguntas de forma precipitada antes de serem terminadas‖. Depende... Se for o 

primeiro aluno da classe, ele é muito inteligente, se é o que dá problema, ele é 

hiperativo, tem TDA-H. (MOYSÉS, 2010, p.20) 



 

593 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Além dos questionamentos levantados em torno do diagnóstico, como os apresentados, 

temos autores que trabalham com a Psicologia Histórico-Cultural e TDAH, como: Leite e 

Tuleski (2011), Eidt e Tuleski (2010) e Leite (2010), entre outros, que justificam a não 

existencia do mesmo, por acreditarem que a atenção voluntária é desenvolvida, à medida que 

existe uma interação da criança com o meio e pares mais capazes. 

Segundo Vygotsky (2013) por meio do processo de internalização a criança 

desenvolve suas funções psicológicas superiores, sendo assim o psiquismo possui um caráter 

histórico e material, internalizando os signos humanos e culturais, primeiro um momento 

interpsíquico, de interação com o outro, ou com o ambiente, depois convertido em 

intrapsíquico, que promovem neoformações cerebrais, assim o social transforma o biológico, 

ocorrendo primeiro a aprendizagem que promoverá ou (não) o desenvolvimento. 

O procedimento de desenvolvimento da atenção voluntária pode ser explicado com 

base em experimentos com crianças pré-escolares, que não possuíam a atenção voluntária 

bem estabelecida, percebeu-se que erravam respostas à perguntas que exigiam muita desta 

atenção, mas com o auxilio de cartas (estímulos-meios externos) para auxiliar nas respostas 

foram capazes de realizar mais acertos, à medida que segue o experimento as crianças 

conseguem administrar cada vez mais a vantagem que as cartas proporcionam para 

elaborarem suas repostas, desenvolvendo por meio deste procedimento a sua atenção 

voluntária, ao ponto de internalizarem o procedimento realizado com as cartas e não precisar 

mais de auxílio (VYGOTSKY, 2013). 

O mesmo poderia ser feito com crianças com queixa escolar de desatenção e 

hiperatividade. Deveriam primeiramente ser ensinadas como se comportar na escola, o que se 

espera delas dentro do ambiente escolar, quais atividades devem desenvolver, auxiliando na 

construção dos comportamentos desejáveis. Sem esquecer que a escola também deve 

desempenhar seu papel nesse processo, oferecendo atividades com sentido e significado, que 

motivem os estudantes.   

Apesar de todas essas argumentações a respeito do TDAH, o questionamento de sua 

existência e da fidedignidade de diagnósticos, é difícil combater o número de crianças em 

idade escolar que recebem todos os anos o rótulo de ―hiperativa‖, ―desatenta‖, por que isso 

acontece? Segundo Moysés e Collares (2013a) a resposta é simples,  
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A medicalização tem assim cumprido o papel de controlar e submeter pessoas, 

abafando questionamentos e desconfortos; cumpre, inclusive, o papel ainda mais 

perverso de ocultar violências físicas e psicológicas, transformando essas pessoas 

em portadoras de distúrbios de comportamento e de aprendizagem. (p.19) 

Portanto a medicalização tem ofertado uma resposta imediata para demandas, sem 

tratar as causas dos problemas educacionais e sim os sintomas que são apresentados através 

das crianças com ―dificuldades de aprendizagem‖.  

Além disso, não podemos esquecer a indústria farmacêutica, que segundo o CFP 

(2012) é a segunda maior em faturamento no mundo, que incentiva pesquisas com o objetivo 

de estabelecer um padrão assistencial para determinados transtornos, como o TDA-H, e para 

que isso aconteça ela atua em três frentes: ―investimento em pesquisa, proteção patentária 

para os produtos colocados no mercado e gastos intensivos em publicidade‖ (TEMPORÃO, 

2013, p. 70).  

Dessa forma, atualmente, a produção de patologias e a mercantilização de doenças, 

estratégias da aliança da psiquiatria com a indústria de medicamentos, poderá 

expandir o número de crianças e adolescentes submetidos aos diagnósticos 

psiquiátricos. (CRUZ; FERRAZZA; CARDOSO JR., 2014, p.219). 

Estamos presos nesse ciclo dos diagnósticos, o Brasil é o segundo maior consumidor 

de Metilfenitado, droga para tratamento de TDAH, do mundo, só perdendo para os Estados 

Unidos (CFP, 2012; MOYSÉS; COLLARES, 2013a), apesar dessa colocação, que mostra que 

o medicamento é a primeira escolha dos médicos, segundo Ortega et. al. (2010, p.503) a bula 

da droga afirma que ―não há dados suficientes disponíveis sobre o uso a longo prazo‖ do 

metilfenidato, o que deveria causar no mínimo receio em utiliza-lo, mas que parece não 

acontecer. 

Diante de todas essas dúvidas em torno do TDAH existem pesquisas como a de Cruz, 

Ferrazza e Cardoso Jr. (2014) e Oliveira e Souza (2013) que realizaram levantamentos de Leis 

e Projetos de Leis sobre Dislexia e TDA-H, ambos mencionaram uma quantidade de 18 

proposições sobre o tema, destacaram a falta de conhecimento dos nossos governantes sobre 

os transtornos e como consideram apenas um enfoque organicista para embasar os textos 

legislativos.  

Considerando todas essas questões, a realidade da existência uma Lei, como a Lei N° 

3112 do estado do Acre, que apresenta em sua ementa a proposta de identificação, 
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diagnóstico, acompanhamento integral e atendimento educacional escolar para estudantes 

com TDAH, é preocupante, pois a legislação reforça a culpabilização do aluno por suas 

dificuldades escolares, apoia a postura da escola de se isentar da responsabilidade, pois se 

existe um problema de ordem biológica a escola não tem nada a fazer, pressiona a educação 

especial a atender um aluno que não seria seu público alvo, pois segundo a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008, p.6) os alunos 

que deveriam utilizar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) são alunos com 

―deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação‖ 
2
, e 

finalmente acaba por incentivar indiretamente a medicalização.  

Metodologia   

Esta pesquisa é qualitativa documental, Silva et. al. (2009, p. 4556) classifica 

documentos como ―[...] todas as realizações produzidas pelo homem que se mostram como 

indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e formas de atuar e viver‖.  

Na modalidade estudo de caso, segundo Lima et. al. (2012) a pesquisa em modelo de 

estudo de caso deve ocorrer quando se pretende analisar um fenômeno contemporâneo, 

considerando condições contextuais, deve ser uma circunstância rara ou representativa, diante 

disso acreditamos que a proposta de analisar a Lei N° 3112 do estado do Acre, considerando a 

fundamentação teórica apresentada e a análise qualitativa está de acordo com estes critérios.  

A legislação foi coletada do site da Assembleia Legislativa do Estado do Acre 

(www.al.ac.leg.br) e para explicar mais sobre seu contexto no mesmo site foram coletadas 

duas matérias sobre a legislação, intituladas ―Deputado Raimundinho da Saúde apresenta 

projeto de lei que beneficia alunos com TDAH‖ e ―Deputado Raimundinho da Saúde defende 

campanha de divulgação do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH)‖. 

Resultados e discussão  

A Lei N° 3112 tem como data de aprovação 29 de Dezembro de 2015, esse dado é 

curioso, pois uma proposição deste peso foi votada durante um período de festas de final de 

ano, o que nos leva a acreditar que a comunidade não estaria presente para acompanhar a 

                                                           
2
 Ressaltando que a Lei em questão classifica as deficiências como: física, múltipla, intelectual ou sensorial e os 

transtornos globais do desenvolvimento dizem respeito ao transtorno do espectro autista e não ao TDA-H. 

http://www.al.ac.leg.br/
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aprovação. A Lei foi assinada pelo governador da época, Tião Viana, do Partido dos 

Trabalhadores (PT), prospota pelo Deputado Estadual Raimundinho da Saúde, do Partido 

Trabalhista Nacional (PTN).  

Segundo matéria divulgada no site da Assembléia Lesgislativa do Estado do Acre – 

ALAC (2016a) o deputado propôs o projeto da Lei 3112 por acreditar que devemos inserir 

―na sociedade de forma responsável e oferecendo todo o suporte necessário às famílias dos 

portadores‖ de TDAH, é intrigante o uso do termo ―portadores‖, pois ele caiu em desuso 

mesmo para referir-se a pessoas com deficiência, mostrando a correlação que existe entre 

TDAH e deficiência, o que reafirma as pesquisas de Cruz, Ferrazza e Cardoso Jr (2014) e, 

Oliveira e Souza (2013) quando concluem que os governantes possuem uma orientação 

organicista que influencia na criação das PLs.  

Após a aprovação da Lei, Raimundinho da Saúde fez a seguinte fala durante a sessão 

na ALAC:  

Hoje é um dia que a gente vê que vale a pena o esforço de estar aqui no Parlamento. 

Agora há pouco, no auditório da Alac, fui recebido pela Associação dos Portadores 

de TDAH. Apresentamos um projeto de lei que dispõe sobre o tema. O Acre é o 

único Estado que tem o TDAH como uma patologia. Para a nossa alegria, 

vários Estados como o Rio de Janeiro já pediram o nosso projeto. Nesse 

sentido, colocamos a importância da divulgação dessa lei para que possamos 

dar força e voz a milhares de pessoas. (2016b, grifo nosso) 

Essa fala reafirma a importância do levantamento das Leis e PLs para uma análise 

crítica, pois um estado acaba influenciando o outro na criação de legislações semelhantes. E a 

produção de legislações como essa segundo Cruz, Ferrazza e Cardoso Jr (2014, p.222) 

provocam um resultado na sociedade: 

[...] popularizar os discursos e práticas do saber médico à sociedade em geral [...] 

Sem qualquer preocupação com os riscos que provocariam diagnósticos e 

classificações psiquiátricas generalizadas acompanhadas da prescrição banalizada de 

drogas psicofarmacológicas. 

O caput da Lei 3112 é ―Dispõem sobre a identificação, o diagnóstico, 

acompanhamento integral e atendimento educacional escolar para estudantes da educação 

básica com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH.‖ (ACRE, 2015), 

mas ressaltamos que não é obrigação da escola realizar identificação e muito menos 

diagnóstico de alunos com qualquer dificuldade, isso deve ser responsabilidade de 

profissionais da saúde preparados para tal. A escola pode identificar possíveis dificuldades e 
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buscar a melhor maneira de contorna-las, integrando a criança independente da sua 

dificuldade.  

Segundo Moysés e Collares (2013b) a revista British Medical Journal em 2002 

realizou um pesquisa com médicos ingleses que relataram que a ―hiperatividade‖ seria uma 

não-doença, que as pessoas viveriam melhor se encarassem de uma outra maneira esse 

comportamento, portanto poderíamos usar esse comportamento de maneira positiva sem 

necessariamente recorrer a ―orientações da área da saúde e da assistência social‖ como 

proposto: 

Art. 3° Educandos com TDAH, que apresentam alterações no desenvolvimento da 

leitura e da escrita ou instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem, 

devem ter assegurado o acompanhamento específico voltado a sua dificuldade, da 

forma mais precoce possível, pelos seus educadores no âmbito da própria escola na 

qual estão matriculados, podendo contar com apoio e orientação da área de saúde, da 

assistência social e de outras políticas públicas existentes no Estado. 

Art. 4° Necessidades específicas no desenvolvimento do estudante serão 

atendidas pelos profissionais da rede de ensino em parceria com profissionais 

da rede de saúde. (ACRE, 2015, p.1, grifo nosso) 

Esse acompanhamento específico voltado para as dificuldades levanta uma questão 

delicada, pois dentro das escolas deveria existir o AEE para atender um público que tem 

direito a educação inclusiva, alunos com deficiência (física, múltipla, intelectual ou sensorial), 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades (BRASIL, 2008), portanto os 

alunos com possível TDAH não se enquadram neste perfil.  Podemos verificar na legislação 

que indiretamente irá forçar a entrada deste aluno na sala de recursos, que em algumas 

instituições não está preparada para receber nem seu público-alvo:  

Art. 5º No âmbito do programa estabelecido no art. 1° desta lei, os sistemas de 

ensino devem garantir aos professores da educação básica amplo acesso à 

informação, inclusive com relação aos encaminhamentos possíveis para atendimento 

multissetorial, formação e qualificação objetivando capacitá-los para a identificação 

precoce dos sinais relacionados ao TDAH nesta lei, bem como para o atendimento 

educacional escolar desses educandos. (ACRE ,2015, p.2) 

Professores não recebem formação para identificar transtornos, reforçamos mais uma 

vez que os profissionais da área da saúde é que estão capacitados para isso, ―acesso a 

informação‖ e ―capacitação‖ não é o caminho para desempenhar tal papel. Moysés e Collares 

(1997, 2013b) e Patto (1996, 2005) afirmam que os profissionais da educação estão 

responsabilizando as crianças por seu fracasso escolar, por apresentarem problemas de saúde 

buscando, assim, explicações para precariedade da educação brasileira. Como será a atuação 
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destes profissionais diante de uma Lei que incentiva/reforça a prática de rotular e diagnosticar 

dentro da escola?  

Apesar da Lei ser uma influência externa que tem como foco a escola, não verificamos 

sugestões de atuação pedagógica para solucionar os problemas com alunos ―disfuncionais‖ 

reafirmando os achados de Cruz, Ferrazza e Cardoso Jr (2014, p. 223): 

Sem qualquer destaque aos processos de ensino-aprendizagem, sem qualquer 

parecer sobre os problemas do sistema de educação pública no país, sem qualquer 

menção às relações institucionais que envolvem equipe educacional, alunos e pais, 

sem qualquer consideração às relações familiares e, tampouco, às condições 

subjetivas e emocionais das crianças, os PLs tratam a questão sempre de forma 

simplista e reducionista. 

O texto da legislação mostra que o TDAH é considerado uma doença, que precisa de 

intervenção não só da saúde como da educação, corroborando com as teorias mais difundidas 

sobre o tema (SADOCK; SADOCK; RUIZ, 2017; SIGNOR, 2013), ignorando outros teóricos 

(MOYSÉS, 2010; LEITE; TULESKI, 2011; EIDT;TULESKI, 2010; LEITE, 2010) que 

questionam a veracidade do transtorno, seu diagnóstico e relatam o fenômeno da 

medicalização da educação.  

Conclusão 

A pesquisa proporcionou um panorama a respeito da legislação vigente no estado do 

Acre, que pode servir de inspiração para outras localidades, como apresentado em outras 

pesquisas e na fala do deputado que propos a PL (CRUZ; FERRAZZA; CARDOSO JR., 

2014; OLIVEIRA; SOUZA, 2013; ALAC, 2015b). Esse fenômeno é preocupante, pois não 

estamos buscando uma solução para o não aprender dentro da escola, e sim judicializando o 

fracasso escolar, e culpabilizando o estudante pela situação atual da nossa educação.  

Seria necessário que mais estudos com abordagem teórica crítica como a Psicologia 

Histórico-Cultural fossem divulgados, o próprio tema da medicalização deveria ser mais 

debatido, pois percebemos que a orientação da Lei foi organicista, desconsiderando o 

contexto onde se desenvolve o problema.  

O texto volta a incentivar uma parceria da educação com a saúde, que é necessária, 

mas não com esse objetivo de distribuir rótulos aos estudantes, coloca a escola e os 

professores com um poder que não lhes cabe, o de realizar diagnósticos. E deixa a Educação 

Especial em situação complicada, pois força a entrada dos estudantes com TDAH em um 
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contexto que não é deles, pois o público-alvo do AEE e da sala de recursos é o aluno que tem 

deficiência e que sempre foi atendido pelas escolas de educação especial.  

Não quer dizer que alunos que apresentam dificuldade de qualquer natureza na escola 

devem ser negligenciados, mas devemos ampliar os olhares, sair dessa ação automática de 

buscar um problema de ordem biológica, ou do desenvolvimento nos estudantes, e começar a 

buscar ações efetivas para serem aplicadas em sala de aula que promovam o aprendizado e 

ensino de maneira eficaz.  
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo analisar as ações do imperialismo na educação brasileira enfatizando as teorias 

pedagógicas do ―aprender a aprender‖ que são hegemônicas na atualidade como a pedagogia do professor 

reflexivo, a pedagogia multiculturalista, a pedagogia de projetos e a pedagogia das competências, compreendidas 

como pedagogias pós-modernas. O estudo revelou que na contemporaneidade há uma supervalorização das 

pedagogias do aprender a aprender e isso vem acarretando o esvaziamento do trabalho do professor e a 

relativização dos currículos escolares. Ressaltamos que essa nova onda valoriza o singular e despreza a 

objetividade e a coletividade. As pedagogias liberais pós-modernas, parecem gigantes, mas na verdade são tigres 

de papel diante das concepções e práticas da pedagogia socialista histórico-crítica, a única capaz de construir 

uma educação científica e omnilateral que sirva aos interesses mais amplos do proletariado.    

 

Palavras-chave: Imperialismo. Educação. Luta de Classes. 
 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the actions of imperialism in Brazilian education emphasizing the pedagogical 

theories of "learning to learn" that are currently hegemonic such as the pedagogy of the reflective teacher, 

multicultural pedagogy, project pedagogy and pedagogy of skills, understood as postmodern pedagogies. The 

study revealed that at present there is an overvaluation of the pedagogies of learning to learn and this has led to 

the emptying of teacher work and the relativization of school curricula. We emphasize that this new wave values 

the singular and despises objectivity and collectivity. Postmodern liberal pedagogies seem to be giants, but they 

are actually paper tigers in the face of the conceptions and practices of historical-critical socialist pedagogy, the 

only one capable of constructing a scientific and all-round education that serves the larger interests of the 

proletariat. 

 

Keywords: Imperialism. Education. Class struggle. 

 

 

Introdução 

Esse artigo tem como objetivo discorrer sobre o imperialismo como última e superior 

etapa do capitalismo, sua agenda pós-moderna e como se manifesta nas teorias pedagógicas 

que se sobressaem no campo educacional brasileiro e suas implicações para a educação em 

nosso país.  

Para compreendermos o conceito de imperialismo, utilizamos como referência a obra 

de Lênin Imperialismo: etapa superior do capitalismo (LÊNIN, 1979), já o conceito de pós-

modernidade está ancorado nos estudos na obra Embates marxistas: apontamentos sobre a 

pós-modernidade e a crise terminal do capitalismo de Claudinei Lombardi (2012). 
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 Pretende-se nesse trabalho fazer uma análise sobre o domínio da educação brasileira 

na atualidade pelas pedagogias neoprodutivistas e suas variações (neoescolanovistas, 

neopragmáticas, neoconstrutivismo e neotecnicismo) e sua vinculação com a pós-

modernidade. 

Este escrito é resultado de pesquisa bibliográfica acerca das teorias educacionais da 

educação brasileira e suas variações impostas pelo imperialismo norte-americano. De acordo 

com os estudos de Duarte (2001, p. 35) na atualidade há uma hegemonia das pedagogias da 

prática, chamadas pelo autor de Pedagogias do aprender a aprender e um enfraquecimento da 

pedagogia histórico-crítica. 

Convergimos com a ideia de que as contradições existentes na educação escolar 

podem se constituir num meio de elevar a consciência de classe do proletariado, como ―o 

único meio de melhorar sua situação‖ e de conseguir sua liberdade, pois ―implica a 

compreensão de que os interesses de todos os operários de um dado país são idênticos, 

solidários, que todos eles formam uma mesma classe, distinta de todas as demais classes da 

sociedade" (LÊNIN, 1981, t. 2, p. 104 e 105). 

Por fim, esperamos com esse escrito contribuir para uma melhor compreensão sobre as 

pedagogias da prática e suas implicações para a educação brasileira, assim como a pós-

modernidade e sua imbricação com o imperialismo.  

Imperialismo como última etapa do capitalismo 

Apesar de vários autores se empenharem no início do século XX para discutir sobre o 

conceito imperialismo e as transformações que o modo de produção capitalista estava 

perpassando como Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo, Karl Kautski, Nicolai Bukharin e 

Vladimir Ilitch Lenin, etc, deteremos nesse artigo a relatar sobre a concepção utilizada por 

Lênin, pois entendemos que ela é a única capaz de explicar os problemas existentes na 

atualidade. A obra desse autor é considerada clássica, sendo escrita entre janeiro e junho de 

1916, porém só foi publicada na sua forma original em meados de 1917. 

Entretanto, desde muito tempo que ―todas as escolas e filiações teóricas do 

pensamento econômico buscam, de uma forma ou outra, interpretar e caracterizar o 

capitalismo contemporâneo‖ (LEITE, 2014, p. 1). Para o autor, na tradição marxista, um 

conceito amplamente utilizado é o imperialismo.  
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Lênin define o conceito Imperialismo da seguinte maneira:  

Se fosse necessário dar uma definição o mais breve possível do imperialismo, dever-

se-ia dizer que o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. Essa definição 

englobaria o principal, pois, por um lado, o capital financeiro é o capital bancário de 

alguns grandes bancos monopolistas fundidos com o capital das associações 

monopolistas de industriais, e, por outro lado, a partilha do mundo é a transição da 

política colonial que se estende sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por 

nenhuma potência capitalista para a política colonial de posse monopolista dos 

territórios do globo já inteiramente repartido. (LÊNIN, 1979, p. 87 e 88). 

Para manter-se no poder as grandes potências mundiais concorrem entre si, buscando 

ocupar espaços poucos ou nunca explorados, como uma forma de elevar o seu nível de 

riqueza e aumentar simultaneamente as guerras de rapinas e a partilha do mundo. Essas 

buscas por territórios geram guerras e a monopolização da economia, que é dividida em 

quatro tipos sendo eles: 

a) o monopólio é um produto da concentração da produção num grau muito elevado 

de desenvolvimento formado pelas associações monopolistas dos capitalistas, os 

cartéis, os sindicatos e os trustes; b) os monopólios agudizaram a luta pela conquista 

das mais importantes fontes de matérias-primas; c) o monopólio surgiu dos bancos 

que se transformaram em monopolistas do capital financeiro; d) o monopólio nasceu 

da política colonial, acrescentado aos interesses do capital financeiro pelas fontes de 

matérias primas, pelo domínio do ―território econômico‖. Nos primórdios do modo 

de produção capitalista predominava a livre concorrência. A fase monopolista (o 

surgimento das grandes empresas concentradoras de capital) origina-se das 

contradições do próprio capitalismo (LÊNIN, 1979, p.88). 

Lênin afirma ―que umas das principais particularidades do capitalismo é o enorme 

incremento da indústria e o processo notavelmente rápido de concentração da produção em 

empresas cada vez maiores‖ (LÊNIN, 1979, p. 5).  Por isso, através de dados sobre a 

economia de vários países o autor busca explicar sobre a concentração da produção e os 

monopólios, explicando-nos como isso é gerado e como posteriormente irá sustentar o 

imperialismo. 

O monopólio tem início em 1860, segundo Lênin, onde os cartéis começam a fazer 

acordos entre si, monopolizando a economia através da imposição de valores, condições de 

venda dos produtos e os prazos de pagamentos, ocorrendo assim o surgimento da repartição 

dos mercados de vendas e a distribuição dos lucros entre as várias empresas existentes. 

Assim, o monopólio se consolida, causando o esmagamento de milhões de pequenas empresas 

que não conseguem concorrer com as outras maiores, perecendo por todos os lados, desde o 

preço elevado da matéria-prima até o baixo preço dos produtos manufaturados. Portanto, a 
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concorrência se consolida e as pequenas empresas vão a falência, isto é, são extintas do 

mercado para darem espaço as grandes concentradoras de capital, monopolizando várias 

áreas, a saber: 

Monopoliza-se a mão de obra qualificada, contratam-se os melhores engenheiros; as 

vias e meios de comunicação - as linhas férreas na América e as companhias de 

navegação na Europa e na América - vão parar às mãos dos monopólios. O 

capitalismo, na sua fase imperialista, conduz à socialização integral da produção nos 

seus mais variados aspectos; arrasta, por assim dizer, os capitalistas, contra sua 

vontade e sem que disso tenham consciência, para um novo regime social, de 

transição entre a absoluta liberdade de concorrência e a socialização completa 

(LÊNIN, 1979, p.9). 

Para que o capitalismo chegasse na sua fase monopolista alguns fatores foram 

relevantes nesse processo como as empresas concentradoras de produção que foram essenciais 

para gerar o imperialismo e toda a sua rapina, sendo o combustível para que essa fase superior 

do capitalismo viesse a surgir.  

O século XX para Lênin foi a virada do velho capitalismo para o novo, isto é, o capital 

financeiro passa a ser o principal alvo de dominação ao invés do capital em geral. Isso se dá 

porque o capital financeiro é o tipo de capital que fica à disposição dos bancos e os industriais 

podem utilizar sempre que precisarem, aumentando a investida nesse setor e ampliando suas 

operações para garantir a consolidação do monopólio, ou seja:  

À medida que vão aumentando as operações bancárias e se concentram num número 

reduzido de estabelecimentos, os bancos convertem-se, de modestos intermediários 

que eram antes, em monopolistas onipotentes, que dispõem de quase todo o capital-

dinheiro do conjunto dos capitalistas e pequenos patrões, bem como da maior parte 

dos meios de produção e das fontes de matérias-primas de um ou de muitos países. 

Esta transformação dos numerosos modestos intermediários num punhado de 

monopolistas constitui um dos processos fundamentais da transformação do 

capitalismo em imperialismo capitalista. (LÊNIN, 1979, p. 12). 

Portanto, se não levar em consideração o papel dos bancos nessa fase avassaladora do 

capitalismo, não se entenderá sobre o monopólio em geral, e sim partes daquilo que se 

compreende como concentração monopolizada. Por isso, faz-se necessário destacar o papel 

dos bancos e o seu novo caráter nessa nova fase do sistema de produção. 

Lênin (1979, p.19) corrobora que ―o velho capitalismo caducou. O novo constitui uma 

etapa de transição para algo diferente. Encontrar ―princípios firmes e fins concretos‖ para a 

―conciliação‖ do monopólio com a livre concorrência é, naturalmente, uma tentativa votada 

ao fracasso‖. Assim, jamais será possível ter uma relação estável nessa nova fase do 
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capitalismo entre o monopólio e a livre concorrência, pois ambos tomaram caminhos 

diferentes. 

Conquanto, o processo do capitalismo na sua fase imperialista é algo inevitável desse 

sistema de produção. A ambição e a ganância chegam a tal ponto, que o sujeito já não manda 

mais em si próprio e muito menos nas demandas do mercado de trabalho. Sendo assim, buscar 

colônias é um fator determinante, pois: 

A posse de colônias é a única coisa que garante de maneira completa o êxito do 

monopólio contra todas as contingências da luta com o adversário, mesmo quando 

este procura defender-se mediante uma lei que implante o monopólio do Estado. 

Quanto mais desenvolvido está o capitalismo, quanto mais sensível se toma a 

insuficiência de matérias-primas, quanto mais dura é a concorrência e a procura de 

fontes de matérias-primas em todo o mundo, tanto mais encarniçada é a luta pela 

aquisição de colônias. (LÊNIN, 1979, p. 40). 

Lênin corrobora que o imperialismo é a fase superior do capitalismo e, 

consequentemente, é a véspera para o socialismo, tendo em vista que é uma época marcada 

por lutas incessantes para o monopólio e também para os trabalhadores: 

Os monopólios, a oligarquia, a tendência para a dominação em vez da tendência para 

a liberdade, a exploração de um número cada vez maior de nações pequenas ou 

fracas por um punhado de nações riquíssimas ou muito fortes: tudo isto originou os 

traços distintivos do imperialismo, que obrigam a qualificá-lo de capitalismo 

parasitário, ou em estado de decomposição (LÊNIN, 1979, p.60). 

Entretanto, dizer que o imperialismo se preocupa com a libertação do homem é uma 

ideia sem fundamento, pois jamais esse modo de produção se preocupou com essas 

perspectivas. Souza analisando a obra de Lênin ressalta que: 

O imperialismo adquire hoje características bem particulares, dado seu 

desenvolvimento, mas a análise leninista é a única capaz de explicá-las na 

atualidade, já que os monopólios, as exportações de capitais e o capital financeiro - 

essência dessa fase superior do capitalismo - continuam a todo vapor, garantindo sua 

existência nas investidas contra os países dominados, especialmente na América 

Latina, e fortalecendo os interesses de seus grandes blocos econômicos. Esses 

interesses se manifestam por meio da ação de seus organismos multilaterais, da 

desregulamentação do Estado, dos projetos de privatização, etc., para garantir os 

ajustes estruturais necessários à sobrevivência do imperialismo (SOUZA, 2014, p. 

49 e 50). 

Por conseguinte, a obra de Lênin apesar de ser escrita em 1916, é bem atual, 

principalmente por remeter o que estamos vivenciando no cotidiano. Conquanto, essa nova 

fase do capitalismo tem características peculiares, como a internacionalização do capital 

financeiro e a partilha do mundo entre os países monopolistas, que sempre buscam novas 
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colônias para manter sua reprodução. Esse desenvolvimento desigual de alguns países 

capitalistas em relação aos demais países do globo e a internacionalização e exportação de 

capitais, mostra-nos qual é a política desse tipo de capitalismo na sua fase monopolista, 

criador de grandes abismos e contradições estruturais, que faz parte das próprias relações 

específicas dessa forma de capitalismo, marcado pela concentração e centralização de 

capitais. 

Essa dependência de vários países coloniais ou semicoloniais se dá de várias maneiras, 

marcada pelo advento do capital financeiro disposto nos bancos, que têm um papel essencial 

nessa nova e última fase do capitalismo.   

Essa dependência dos países dominados pelo imperialismo se desenvolve por meio 

das ações do capital financeiro que se movimenta de várias formas, na instalação de 

empresas para extraírem altos lucros advindos da superexploração da mão-de-obra 

barata, da flexibilização dos direitos trabalhistas, da sonegação de tributos e da 

legislação favorável; na compra de ações de empresas já existentes; em 

financiamentos e empréstimos a empresas privadas e ao Estado e em investimentos 

no controle das fontes de recursos naturais e de matérias-primas, de forma a 

manterem um controle econômico e político dos países dominados (SOUZA, 2010, 

p. 35). 

Souza afirma que o imperialismo adquire hoje características bem particulares, dado 

seu desenvolvimento, mas a análise leninista é a única capaz de explicá-las na atualidade, já 

que: 

 Os monopólios, as exportações de capitais e o capital financeiro - essência dessa 

fase superior do capitalismo - continuam a todo vapor, garantindo sua existência nas 

investidas contra os países dominados, especialmente na América Latina, e 

fortalecendo os interesses de seus grandes blocos econômicos. Esses interesses se 

manifestam por meio da ação de seus organismos multilaterais, da 

desregulamentação do Estado, dos projetos de privatização, etc., para garantir os 

ajustes estruturais necessários à sobrevivência do imperialismo (SOUZA, 2010, p. 

45).  

Portanto, essa desigualdade entre países e a diferença exorbitante no que diz respeito a 

divisão da riqueza é inerente a própria lógica do modo de produção capitalista, que por si só já 

é excludente e que a ―sobrevivência do imperialismo em sua fase superior somente pode ser 

garantida pelo avanço constante sobre os países por ele dominados‖ (SILVA, 2011, p. 33). 

Sendo assim, conclui-se que não é possível colocar fim ao imperialismo sem colocar fim ao 

capitalismo.  
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O imperialismo age de várias maneiras e há algum tempo atrás no campo educacional 

iniciou-se uma ―nova‖ ofensiva ideológica formulada pelo imperialismo chamada de ―pós-

modernidade, que está entrelaçadamente ligada às políticas educacionais formuladas por 

organismos multilaterais do imperialismo para os países dominados do globo, e que de forma 

breve veremos a seguir. 

Pós-modernidade e a educação  

Refletir sobre os desafios que a educação vem enfrentando, é de suma importância, 

principalmente se associarmos ao tema da pós-modernidade, que vem propalando vários 

conceitos na atualidade para explicar a reorganização do capitalismo em sua fase final. 

Contudo, essa ideia de que vivemos em uma época pós-moderna não é admitida de forma 

unânime. Isto significa que ao definir esse conceito algumas ponderações são relevantes, 

―como, por exemplo, verificar se ela representa uma ruptura histórica, uma mudança de 

paradigma epistemológico, se sua aparição coincide com o fim da modernidade ou se é uma 

continuação desta‖ (PEREIRA; COSTA; SANTOS, 2016, p.106). Para os autores 

supracitados a pós-modernidade tem como principal característica a superação da 

modernidade. 

[...] Pois todos os pressupostos fundantes, como a metanarrativa, a razão dialética, o 

sujeito histórico e universal, a ideia de progresso, as concepções globalizantes, o 

projeto de emancipação e a racionalidade científica, que sustentavam a 

modernidade, são desbancados (PEREIRA; COSTA; SANTOS, 2016, p.107). 

Assim, observa-se que há uma mudança de paradigmas, na qual os aspectos da vida 

cotidiana passam a ser mercantilizados havendo uma supervalorização de elementos 

fragmentados, afetando até mesmo a própria razão que é expulsa principalmente da academia 

e da vida social das pessoas. 

[…] a razão é expulsa de todas as esferas da vida social. Nem na academia, o 

chamado ―templo do saber‖, a razão encontra guarida. Principalmente, na área das 

chamadas ciências humanas. É aí que, após uma suposta crise de paradigmas, houve 

a proliferação de todo tipo de ―pós‖ e de novidades, muitas vezes sem nenhuma 

coerência interna ou qualquer lastro em uma práxis transformadora do real, 

indicando que o combate à razão e o culto ao efêmero passaram a ser moedas 

correntes no ―pensamento universitário‖ (COSTA, 2004, p. 66-67). 
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A nova onda da pós-modernidade assume uma característica reacionária, pois tenta 

destruir qualquer política voltada para a classe operária e consequentemente para a revolução 

e transformação histórica dessa sociedade em que vivemos.  

No campo educacional a ideologia da chamada pós-modernidade tem causado forte 

impacto. Se exige um outro tipo de profissional ―[...] ou seja, com visão ampliada, capacidade 

de liderança, de trabalhar coletivamente, que seja criativo, flexível e atualizado 

permanentemente para atender as exigências do mundo capitalista‖ (LAMPERT, 2007, p. 19).  

Na academia não poderia ser diferente, havendo grande proliferação do pensamento 

pós-moderno. ―Isso se reflete diretamente na profusão de pesquisas, dissertações e teses 

voltadas para os temas do ―discurso‖, das ―diferenças particulares e localizadas‖, da 

―identidade‖, da ―alteridade‖ e na rejeição da perspectiva da totalidade e universalidade 

teórica‖ (PEREIRA; COSTA; SANTOS, 2016, p.110). Em nome da globalização a pós-

modernidade dá valor a singularidade, a diferença, negando a totalidade da humanidade e da 

realidade concreta, principalmente no que diz respeito à uma práxis transformadora.  

A pós-modernidade tenta camuflar que na verdade essa nova ―pós‖ é marcada pela 

dominação, principalmente ideológica e política, assim como o social e cultural, distanciando 

ainda mais as classes sociais e criando grandes abismos entre os favorecidos e os 

desfavorecidos. Costa (2004, p. 77-78) afirma algumas características desse ―novo‖:  

A coisificação das relações sociais sob a forma de imagens, o dilaceramento do 

indivíduo entre uma objetividade funcional inumana e uma subjetividade 

ensimesmada impotente, o fosso crescente entre o público formal e o privado sem 

sentido, a submissão à indústria cultural e ao consumismo, os limites impostos pela 

alienação a uma compreensão ontológica do real, o fetichismo da linguagem, a 

fragmentação imposta pelo mercado compõem os adornos do intelectual ―pós-

moderno‖ (COSTA, 2004, p. 77-78). 

Observa-se que essa ―nova‖ onda da pós-modernidade tem como pressuposto básico 

defender que a modernidade é arcaica e que por isso estamos vivendo em uma ―nova era‖, 

onde tudo está interligado, um mundo marcado por competições, pela globalização e 

monopolização da economia.  

Para os defensores dessa nova teoria, criticar o marxismo é fundamental, considerando 

este como ultrapassado. Esse discurso apologético do novo também se tornou moda na 

educação, ficando evidente que se trata de um posicionamento politicamente caudatário de 

uma perspectiva negadora da revolução e da transformação social. Trata-se, particularmente, 
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de uma postura de ataque e confronto com o marxismo (LOMBARDI, 2012, p. 18). Mas o 

que seria essa tão comentada pós-modernidade? O que defende?    

Nesse raciocínio, a defesa da razão, da ciência, da objetividade, da verdade, do 

progresso e da revolução faz parte das perspectivas intelectuais cultuadoras da 

modernidade e, portanto, a um ―velho‖ e ultrapassado modo de pensar; ao contrário 

deste, os movimentos sociais, culturais e intelectuais de crítica à sociedade 

realmente existente e que tendem para a valorização do fragmentário, do 

microscópico, do cotidiano, do singular, do efêmero, do imaginário são ligados ao 

novo e, mais que isso, ao diversificado movimento intelectual de crítica à 

modernidade e à razão moderna. Nesse sentido, não tive dúvidas em vincular tal 

onda novidadeira ao movimento artístico e intelectual que se autodenomina pós-

modernidade (LOMBARDI, 2012, p. 19).  

Portanto, na pós-modernidade não existe ciência, não existe verdade, tudo é 

fragmentado, onde impera uma visão de mundo marcada pelas pequenas coisas, negando a 

totalidade dos objetos e que tem feito grandes estragos também na educação brasileira. 

Além de assumir a reprodução do capital como forma efetiva e unitária das relações 

sociais, o pós-modernismo inculca preceitos idealistas que apregoam o 

individualismo, negação da perspectiva de totalidade, relativismo, culturalismo e 

descontinuidade histórica. Essas prerrogativas incidem diretamente sobre aspectos 

importantes do atual cenário da educação brasileira, como por exemplo, os 

currículos escolares impregnados de relativismo cultural que acarreta numa 

fragmentação onde é quase impossível identificar e definir qual é a cultura dos 

alunos, perdidas em subculturas em uma explicita ausência de referências concreta 

para definir-se o que ensinar e como ensinar nas escolas. (SOARES, 2016, p. 44). 

Convergimos com Soares no que diz respeito aos currículos escolares, pois 

acreditamos que os mesmos estão sendo esfacelados, esvaziados, relativizados, para dar lugar 

às ideias burguesas e conservadoras. ―A pós-modernidade, sendo expressão ideológica da 

base material capitalista, acaba se constituindo numa perspectiva com profunda cumplicidade 

com a lógica de mercado e, politicamente, com a direita‖ (SOARES, 2016, p. 46). Esse 

cenário se delineia desde a década de 1980, como explica Lombardi (2012):  

Já em meados da década de 1980, a absorção da suposta crise dos paradigmas 

filosóficos e científicos delineava o cenário que viria a seguir: a instauração de um 

novo movimento, articulando a velha dicotomização entre o novo (ou pós) e o velho. 

Com isso o discurso novidadeiro foi se fortalecendo e, com ele, o espaço 

educacional (também o artístico, filosófico e científico) foi sendo tomado pela 

ênfase no particular, no cotidiano, no efêmero, no imaginário, na cultura, na 

memória. (LOMBARDI, 2012, p. 20). 

Cremos que hoje o campo educacional está impregnado dessa onda ―novidadeira‖, 

vista por muitos intelectuais como algo bom, porque a sociedade supostamente avançou da 
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modernidade para a pós-modernidade. Vários conceitos surgiram nessa época, porém para 

Soares (2016, p. 47), ambos não têm história, são ocos, vazios.  

As relações de uma suposta sociedade ―pós-moderna‖ têm que ser vistas a partir de 

suas relações materializadas no que chamam hoje de globalização, proclamada como 

uma nova era de mercado. O próprio conceito de globalização assim como outros 

―novos paradigmas‖ - neoliberalismo, pós-estruturalismo, pós-modernidade, pós-

industrial, sociedade do conhecimento - reside de concepções com ausência de 

historicidade (SOARES, 2016, p. 47). 

São tendências que desconsidera a objetividade dos fatos e se aprisionam no 

particular, ganhando largos espaços por vários campos do conhecimento. 

Na trilha de afirmar a existência de uma profunda crise dos paradigmas, essas 

elaborações foram sendo impregnadas pelo irracionalismo, pelo subjetivismo e, 

enfim, no limite, pela perda da própria perspectiva histórica. Penso que, hoje, esse 

movimento conquistou hegemonia no campo educacional. Atualmente reduziu-se a 

força dos chamamentos da pós-modernidade e nem mais se fala muito sobre o 

assunto. Tenho a impressão que a onda, o modismo, do movimento pós-moderno 

está passando, não sem antes ter o discurso novidadeiro conseguido penetrar 

fortemente na Filosofia, na Ciência e na Educação, tornando a ênfase no particular, 

na subjetividade, no discurso e na memória, uma presença hegemônica na pesquisa e 

na prática educacional (LOMBARDI, 2012, p. 20). 

Assim sendo, os autores da pós-modernidade dizem que o capitalismo é eterno como 

afirma Soares (2016) ao criticar tal tendência. 

O pensamento de que o capitalismo é eterno, nada mais é que um aparato ideológico 

que funciona para mascarar a crise do capital e sua violência na destruição dos 

direitos e das necessidades mais básicas do homem. Essa ideologia pós-moderna tem 

se afirmado nas mais amplas formas disponíveis na sociedade. Seja nos meios de 

comunicação, literatura, televisão, na intelectualidade, nas relações de produção e de 

consumo massivo de bens descartáveis, criam um alarde de que estamos num novo 

tempo, e devemos aceitar tudo de modo irreversível. Globalização, reestruturação 

produtiva e de reengenharia, são as palavras de ordem, onde devemos nos ajustar as 

leis de mercado (SOARES, 2016, p. 47). 

Porém, concordamos com (PEREIRA; COSTA; SANTOS, 2016, p. 113) de que ―o 

contexto histórico da pós-modernidade se constitui, assim, como um momento de crise 

generalizada; instabilidades econômicas, decadência política, submissão às coisas, 

individualismo exacerbado, derrocada dos valores humanos‖, onde nem todos se ajustam as 

leis do mercado.  

Sabe-se que o marxismo se contrapõe a todas esses enunciados pós-modernos e tem 

razão para fazer isso. 



 

612 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Primeiro, porque a realidade objetiva do momento atual requer uma análise crítica 

totalizante, e o marxismo oferece essa perspectiva; segundo, porquanto, ao contrário 

do que afirmam os pós-modernos, o marxismo não faliu como paradigma de 

interpretação do mundo com a queda do muro de Berlim e o colapso do que o 

mundo conheceu como ―socialismo real‖ da União Soviética. O marxismo, sim, 

aprofundou sua compreensão crítica dos aspectos gerais da sociedade produtora de 

mercadorias no contexto histórico contemporâneo em crise profunda (PEREIRA; 

COSTA; SANTOS, 2016, p.110).  

Acreditamos que o marxismo compreende o ser humano como ser totalizante, concreto 

e histórico, daí por ser o materialismo histórico um método capaz de explicar a realidade de 

uma forma abrangente e total, não corroborando com o tipo de sociedade presente na 

atualidade.  

Conquanto, compreendemos, que a pós-modernidade valida o capitalismo na sua 

forma monopolista, marcado notadamente por suas crises cíclicas, inerentes a própria lógica 

desse modo de produção. 

Portanto, no campo educacional são designados anseios ligados a essa tendência da 

pós-modernidade. ―Dessa maneira, a formação de professores, influenciada diretamente pelo 

ideário intelectual que passou a habitar o mundo acadêmico nas últimas décadas, sofre os 

fortes efeitos de acreditar e, por conseguinte, reproduzir, em sala de aula, os descaminhos do 

pensamento pós-moderno (PEREIRA; COSTA; SANTOS, 2016, p. 114).  

Consequentemente, essa onda da pós-modernidade, como vimos acima, teve um forte 

impacto na educação, mas especificadamente nas teorias pedagógicas hegemônicas, que 

chegou como verdadeiros ―cavalos de Tróia‖ no campo educacional como afirmou Newton 

Duarte (2010, p. 43) e que veremos de forma breve no item a seguir.  

Teorias pedagógicas hegemônicas na atualidade 

É importante conhecer quais são as teorias pedagógicas hegemônicas na atualidade e 

suas matrizes ideológicas. Para Duarte (2010, p. 34) nas duas últimas décadas o campo 

educacional esteve e está dominado pelas Pedagogias do aprender a aprender. Essas 

pedagogias têm em comum o fato de negarem a educação tradicional, afirmando ser ela 

autoritária, onde os professores escolhem o que deve ser trabalhado com os alunos, etc. 

Duarte define essas pedagogias como negativas, devido recusarem a educação escolar na sua 

forma clássica. Um primeiro aspecto comum a essas pedagogias é a ausência da perspectiva 
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de superação da sociedade capitalista, associada a uma concepção idealista das relações entre 

educação e sociedade (DUARTE, 2010, p. 34). 

Analisando a educação brasileira e as suas teorias pedagógicas, não é difícil de 

perceber que ao longo do pensamento pedagógico criou-se dois caminhos, ou duas teorias 

muito discutidas na atualidade: a pedagogia tradicional e a pedagogia da escola nova. 

A pedagogia tradicional surge de mudanças ocorridas no continente europeu, sejam 

elas no campo científico, religioso ou educacional no momento em que a burguesia assume o 

poder.  

Os pressupostos do que chamamos de Pedagogia Tradicional, surge a partir das 

transformações ocorridas na Europa, como o renascimento, reformas religiosas, 

revolução científica, ou seja, as rupturas ocorridas durante a Idade moderna, 

caracterizando uma nova visão de mundo onde a burguesia se torna hegemônica. Da 

mesma forma que essas transformações em níveis de estrutura e superestrutura 

ocorreram, a educação também passa por transformações, se institucionalizando de 

maneira mais complexa. Surge o confinamento dos alunos em regime de internato, 

separação das classes por idade, ciclo serial, formulação de currículos e de manuais 

didáticos, que até certo ponto, alavancou a produção teórica pedagógica (SOARES, 

2016, p. 50). 

Para Saviani a escola surge como um antídoto à ignorância, como um meio pelo qual a 

burguesia almejava resolver o problema da marginalidade, fator este que ocasionou o que hoje 

chama-se de educação tradicional. 

O mestre-escola será o artífice dessa grande obra. A escola se organiza, pois, como 

uma agência centrada no professor, o qual transmite, segundo uma gradação lógica, 

o acervo cultural aos alunos. A estes cabe assimilar os conhecimentos que lhes são 

transmitidos (SAVIANI, 1999, p. 18). 

Na Pedagogia Tradicional o professor era o centro do processo de ensino-

aprendizagem, ele era a autoridade máxima dentro de sala de aula. O aluno era apenas um 

ouvinte, que raras vezes podia participar das atividades, marcadas pelo caráter verbalístico e 

descontextualizado da realidade social da criança. É considerada como uma pedagogia 

livresca, pois um dos seus objetivos era a transmissão dos conhecimentos contidos nos livros. 

É a tão famosa ―pedagogia dos castigos‖, mas que valorizava o papel do professor, que 

deveria ter domínio dos conteúdos e repassa-los para os alunos.  

A pedagogia tradicional valorizava a memorização, repetição e competição entre os 

alunos. O aluno deveria aprender os conteúdos da cultura universal desconectados da 

realidade social dos sujeitos. 
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O ensino baseado em conteúdos humanísticos era selecionado da cultura universal, 

separados da experiência dos alunos e da realidade social sendo repassados como 

verdades absolutas. Havia a valorização de aspectos cognitivos e quantitativos com 

ênfase na memorização sendo a avaliação dos resultados feita através de 

interrogatórios orais e escritos, provas, exercícios e trabalhos de casa. A 

aprendizagem é receptiva e mecânica. Não considera as características próprias de 

cada idade, nem a realidade em que os alunos estão inseridos. O professor, por sua 

vez, é o centro do processo, caracterizado como autoritário, que apenas transmite o 

conhecimento que é alicerçado em regras e disciplina rígida, fazendo com que o 

aluno seja passivo, submisso, receptivo e sujeito ao castigo (SOARES, 2016, p. 51).   

Contudo, percebe-se que a burguesia desde sua ascensão ao poder, nunca se 

preocupou, de fato, em dar uma formação integral para todos, pois desde o início planejou-se 

um ensino bastante elementar para o proletariado.  

Essa pedagogia começou a receber muitas críticas, principalmente com o surgimento 

da escola nova, também chamada de escolanovismo. A crítica da escola nova à pedagogia 

tradicional era de que essa pedagogia era muito livresca, se baseava em cartilhas, que não 

levava em conta a vida das crianças, onde o professor era autoridade máxima, e exercia poder 

autoritário.  Esse tipo de escola foi uma decepção para muitas pessoas, pois não conseguiu se 

ajustar ao tipo de sociedade que se queria formar. 

A referida escola, além de não conseguir realizar seu desiderato de universalização 

(nem todos nela ingressavam e mesmo os que ingressavam nem sempre eram bem 

sucedidos) ainda teve de curvar-se ante o fato de que nem todos os bem sucedidos se 

ajustavam ao tipo de sociedade que se queria consolidar. Começaram, então, a se 

avolumar as críticas a essa teoria da educação e a essa escola que passa a ser 

chamada de escola tradicional (SAVIANI, 1999, p. 18). 

Ao final do século XIX surge a Pedagogia Nova, ―mantendo a ideia de que a escola 

teria a função de mudança social e inclusão no sistema produtivo, pois a Pedagogia 

Tradicional não teria resolvido os problemas de equalizar esses problemas e alcançar os 

objetivos proposto pelo ideal liberal‖. (SOARES, 2016, p. 52). O autor explica: 

Havia a necessidade de preparar os indivíduos para uma sociedade dinâmica em 

constantes mudanças, o que levara a uma guinada do processo pedagógico. Seria 

necessário aprender a aprender, indo além de simplesmente absorver conteúdos pré-

determinados, ou seja, não se pensa mais no produto, mas sim no processo e nos 

métodos de alcançar o produto. Esse movimento que seria denominado de 

escolanovismo ou Escola Nova amplia a necessidade do individualismo o que altera 

as relações de ensino aprendizagem, assim como seu caráter social e ideológico 

(SOARES, 2016, p. 52). 
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Elevou-se o individualismo entre as pessoas, onde cada qual pensa apenas no seu 

próprio ―umbigo‖. É uma pedagogia, onde não basta apenas saber, aprender, mas valorizar os 

métodos e os processos para chegar a tal resultado, isto é, aprender a aprender. O indivíduo 

deve ser dotado de ―saberes‖ e ser um ser adaptativo de acordo com as transformações no 

mundo do trabalho. 

Os conteúdos seriam estabelecidos a partir das experiências vividas pelos alunos 

frente às situações problemas. Baseia-se na busca dos conhecimentos pelos próprios 

alunos: Aprender a aprender, pelo meio de experiências, pesquisas e método de 

solução de problemas, ou seja, aprender fazendo (SOARES, 2016, p. 53).  

Percebe-se uma desvalorização e esvaziamento dos afazeres do professor que deve 

trabalhar conteúdo do cotidiano dos alunos, ficando restrito a isso.  Aqueles conteúdos 

universais, acumulados ao longo do tempo pela humanidade, conteúdos históricos e 

importantes para se entender a atualidade e todas as transformações ocorridas, ficam 

relegados. Essa forma de compreender o campo educacional de acordo com os ideais da 

escola nova referente à educação tradicional deslocou-se:  

[...] O eixo da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico 

para o psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 

pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina 

para a espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da quantidade para a 

qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica 

para uma pedagogia de inspiração experimental baseada principalmente nas 

contribuições da biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria 

pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas aprender a aprender 

(SAVIANI, 1999, p. (20-21). 

Os conhecimentos científicos ficam esquecidos. Aqui, inverte-se a relação entre 

professor e aluno. Se na pedagogia tradicional o professor era o centro do processo de ensino 

aprendizagem, agora este é apenas um facilitador, pois a centralidade está na criança. 

O método é baseado na facilitação da aprendizagem e na motivação e se dá mais 

ênfase no processo que no produto. Parte-se do concreto para o abstrato estimulando 

as pesquisas e experiências do cotidiano. O professor é auxiliador no 

desenvolvimento livre da criança que é o sujeito da educação. Educação passa a ser 

centralizada no aluno e o professor é quem garantirá um relacionamento de respeito, 

sem cercear a liberdade do aluno. O professor torna-se apenas um facilitador da 

aprendizagem e que é baseada na motivação e na estimulação de problemas. 

Aprender então seria modificar as percepções da realidade, pois mais importante que 

avaliar conhecimentos intelectuais é avaliar atitudes e habilidades (SOARES, 2016, 

p. 53).  
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Para tentar explicar o lema aprender a aprender Newton Duarte elaborou quatro 

posicionamentos que chamou de valorativos ―O primeiro posicionamento pode ser assim 

formulado: são mais desejáveis as aprendizagens que o indivíduo realiza por si mesmo, nas 

quais está ausente a transmissão, por outros indivíduos, de conhecimentos e experiências‖ 

(DUARTE, 2001, p. 36). 

No primeiro posicionamento percebe-se uma desvalorização do trabalho do professor, 

pois valoriza-se a não-transmissão e o não-conhecimento por parte deste, e que o aluno deve 

aprender sozinho. Ora, será que somos autodidatas? Mesmo se fossemos, o professor deve ser 

um profissional com maior conhecimento e que transmita isso aos alunos, senão a educação 

perde o seu sentido, assim como o ato de ensinar. Então não haveria necessidade de ter 

escolas, pois cada um poderia estudar nas suas próprias casas, de acordo com a sua realidade, 

no seu cotidiano.  

O segundo posicionamento afirma que ―é mais importante o aluno desenvolver um 

método de aquisição, elaboração, descoberta, construção de conhecimentos, do que esse aluno 

aprender os conhecimentos que foram descobertos e elaborados por outras pessoas‖ 

(DUARTE, 2001, p. 36). É um posicionamento negativo assim como o segundo 

posicionamento, onde o mais importante é que o aluno busque conhecimento sozinho, que ele 

seja competente para isso. A educação não teria um fim em si mesma, pois o conhecimento da 

humanidade é algo visto como sem importância frente as novas demandas sociais e 

educacionais impostas pela nova era em que vivemos.  

Já o terceiro posicionamento critica a diretividade do ensino, daí porque essa 

pedagogia é chamada de pedagogia não-diretiva, que tem como foco os objetivos, as 

atividades escolares, o planejamento do professor como algo que deve surgir da 

espontaneidade das crianças, de acordo com os seus interesses e vontades e que qualquer 

imposição vinda de fora é considerada como autoritária e desvinculada da vida real dos 

alunos. ―O terceiro posicionamento valorativo seria o de que a atividade do aluno, para ser 

verdadeiramente educativa, deve ser impulsionada e dirigida pelos interesses e necessidades 

da própria criança‖ (DUARTE, 2001, p. 37). 

O último posicionamento afirma que é necessário adequar a escola ao mercado de 

trabalho e que as crianças devem apenas aprender aquilo que terá utilidade prática, pois a 
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sociedade muda constantemente e os indivíduos também e logo serão objetos descartáveis 

pelo mundo do trabalho.  

O quarto posicionamento valorativo é o de que a educação deve preparar os 

indivíduos para acompanharem a sociedade em acelerado processo de mudança, ou 

seja, enquanto a educação tradicional seria resultante de sociedades estáticas, nas 

quais a transmissão dos conhecimentos e tradições produzidos pelas gerações 

passadas era suficiente para assegurar a formação das novas gerações, a nova 

educação deve pautar-se no fato de que vivemos em uma sociedade dinâmica, na 

qual as transformações em ritmo acelerado tornam os conhecimentos cada vez mais 

provisórios, pois um conhecimento que hoje é tido como verdadeiro pode ser 

superado em poucos anos ou mesmo em alguns meses (DUARTE, 2001, p. 37).  

A escola nova também teve muita influência do pragmatismo, onde reduz-se tudo ao 

prático, colocando como ineficiente tudo que não couber nessa lógica. 

Uma das principais características da Escola Nova é a ampla influência do 

pragmatismo, que nega a pretensão de sistemas fechados e verdades absolutas, pois 

deixam de ser respostas definitivas aos problemas humanos, para se tornar simples 

instrumentos, onde a verdade não é rigidamente estabelecida de uma só vez, mas sim 

em constante mudança, sempre se refazendo. Portanto, o pragmatismo passa a 

reduzir o conhecimento lógico em conhecimento útil (SOARES, 2016, p. 53). 

Todavia, houve o processo de reestruturação produtiva, fazendo com que o 

capitalismo também mudasse suas ideologias, com a introdução da pedagogia tecnicista, ―que 

nada mais é do que um rearranjo da escola nova diante de novas demandas sociais‖ 

(SAVIANI, 1999, p. 23). Para o autor o tecnicismo nada mais é que o escolanovismo, 

entretanto com uma nova roupagem. 

A partir do pressuposto da neutralidade científica e inspirada nos princípios de 

racionalidade, eficiência e produtividade, essa pedagogia advoga a reordenação do 

processo educativo de maneira a torná-lo objetivo e operacional. De modo 

semelhante ao que ocorreu no trabalho fabril, pretende-se a objetivação do trabalho 

pedagógico (SAVIANI, 1999, p. 23).   

Para (SOARES, 2016, p. 55) ―a junção de elementos epistemológicos das pedagogias 

escolanovista e tecnicista, juntamente com a releitura dos preceitos liberais e todo aparato 

conceitual depositado na chamada sociedade pós-moderna, fez com que surgisse as 

pedagogias liberais pós-modernas‖, tendo como tronco a pedagogia das competências, além 

da pedagogia de projetos, pedagogia do professor reflexivo, multiculturalismo, etc, pautadas 

no escolanovismo e no construtuvismo.  

Na pedagogia das competências como o próprio nome já diz, é necessário formar 

indivíduos competentes e habilidosos. Uma das primeiras premissas da pedagogia das 
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competências é o deslocamento dos conteúdos a serem transmitidos, colocando o aluno como 

centro, apresentando uma mudança na relação ensino-aprendizagem, onde o objetivo principal 

é o que o aluno seja capaz de fazer ao final, e não quais conteúdos que ele deverá assimilar, 

invertendo, assim, a aprendizagem dos conteúdos, disciplinas em competências, habilidades e 

atitudes ao fim do ciclo escolar (SOARES, 2016, p. 57). Seu principal teórico é Philippe 

Perrenoud, que defende o lema ensinar para as competências, na qual a escola tem como 

objetivo preparar indivíduos para a sociedade moderna e não transmitir conteúdo. A 

pedagogia das competências aponta para a mesma direção do aprender fazendo, da resolução 

de problemas e do espírito pragmático. O que há de específico nela é a tentativa de 

decomposição do aprender a aprender em uma listagem de habilidades e competências cuja 

formação deve ser objeto da avaliação, em lugar da avaliação da aprendizagem de conteúdo 

(DUARTE, 2010, p. 42). 

Observa-se que nos cursos de formação continuada de professores há uma gama de 

praticidade presente nos materiais do MEC, onde o professor tem que aprender a ser 

competente e prático, porque nesse caso, conteúdo não tem utilidade e não é importante que 

os professores saibam para além disso.  

A pedagogia de projetos, ou o método de ensino por projetos tem como principal 

representante Kilpatrick. É outra pedagogia que está bastante inserida no campo educacional 

também. A ideia central do método de projetos é de que o conhecimento deve ser buscado 

pelos alunos a partir de necessidades de sua vida real, opondo-se aos currículos 

preestabelecidos nos quais o conhecimento é organizado numa sequência lógica e temporal, 

fazendo com que o indivíduo aprenda o valor do que está aprendendo e como isso deve ser 

utilizado por ele em forma de competências para adentrar ao mundo do trabalho, 

desenvolvendo o ―saber fazer‖, ou seja, resolver problemas e assimilar os instrumentos 

necessários para a flexibilidade e criatividade para o sistema produtivo absorver sua mão-de-

obra  (SOARES, 2016, p. 60). A ideia central do método de projetos é de que o conhecimento 

deve ser buscado pelos alunos a partir de necessidades de sua vida real, opondo-se aos 

currículos preestabelecidos nos quais o conhecimento é organizado numa sequência lógica e 

temporal (DUARTE, 2010, p. 41). 

Contudo, observa-se que todas essas pedagogias elencadas ao longo desse trabalho 

tem um caráter de classe, ou seja, ideais da classe dominante.  
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Por uma teoria crítica – a pedagogia histórico-crítica 

A Pedagogia Histórico - crítica é uma pedagogia contra hegemônica, pois está 

interligada com os interesses populares, onde valoriza-se os conhecimentos adquiridos ao 

longo do tempo pela humanidade, isto é, o saber da ciência e dos conhecimentos universais. 

Essa corrente pedagógica não busca apenas criticar as teorias hegemônicas que estão 

impregnadas no campo educacional na atualidade, mas propõe uma educação para a 

transformação da sociedade, ou seja, para além do capitalismo.  

A pedagogia histórico-crítica tem como principal representante o educador brasileiro 

Dermeval Saviani, que buscou criar uma pedagogia baseada nos princípios socialistas e 

vinculada ao materialismo- histórico. Saviani relata que: 

A pedagogia histórico-crítica tenta compreender a educação no seu desenvolvimento 

histórico-objetivo e por consequência, a possibilidade de se articular uma proposta 

pedagógica, cujo ponto de referência, cujo compromisso, seja a transformação da 

sociedade, e não a sua manutenção, a sua perpetuação (SAVIANI, 2000, pg. 108).  

Assim, a pedagogia histórica-critica busca compreender o presente a partir da 

realidade material da existência humana, e, forjar nos sujeitos a criticidade e a consciência 

para transformar a sociedade. O criador dessa corrente afirma a importância das camadas 

populares dominarem os conteúdos da cultura erudita, pois: 

Se os membros das camadas populares não dominam os conteúdos culturais, eles 

não podem fazer valer os seus interesses, porque ficam desarmados contra os 

dominadores, que se servem exatamente desses conteúdos culturais para legitimar e 

consolidar a sua dominação. Eu costumo, às vezes, enunciar isso da seguinte forma: 

o dominado não se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominadores 

dominam. Então, dominar o que os dominantes dominam é condição de libertação 

(SAVIANI, 1999, pg. 66). 

Portanto, observa-se que é importante que as instituições escolares valorizem a 

transmissão de conhecimentos, juntamente com uma pedagogia que tenha como base as leis 

da dialética, pois acredita-se ―que na realidade nada fica como está; é permanente processo, 

movimento que se produz historicamente pelas forças da contradição, que impulsiona a ver 

um determinado fato em toda a sua essência, com facetas por vezes contraditórias (SOUSA; 

LOPES, 2015, pg. 8). 
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A pedagogia histórico-crítica tem como objetivo tornar a escola o local de socialização 

do conhecimento elaborado, abrindo espaço para o acesso das camadas populares à educação, 

mesmo reconhecendo os limites desse empreendimento.  

Sabe-se que a apropriação do saber tem sido sistematicamente negada aos segmentos 

mais pobres, o que se verifica pelos altos índices de exclusão, evasão, repetência e, ainda, 

pelo dualismo escolar, em que aos ricos é oferecida a formação intelectual, com abertura para 

a formação superior, e aos pobres a escola produtivista, pragmática, tecnicista e 

profissionalizante, com possibilidade de ingresso em precários cursos privados de educação 

superior à distância. 

Convergimos com a ideia de que a escola não pode perder de vista a transmissão do 

conhecimento científico, artístico e filosófico, pois é de grande importância que se tenha 

como objetivo formar pessoas que vão além dos ―saberes‖ práticos.  Precisamos ir além do 

conhecimento do cotidiano das pessoas e, para que isso aconteça, necessitamos da 

transmissão mais desenvolvida de conhecimentos até aqui produzidos pela humanidade aos 

longos dos anos. Mas, a construção desse tipo de escola depende de uma revolução proletária, 

que além das transformações internas no país, combata o imperialismo e toda a reação. Mao 

Tsetung diz que possuem um duplo caráter e são ―tigres de papel‖: 

Assim como no mundo não há nada sem dupla natureza (esta é a lei da unidade dos 

contrários), também o imperialismo e todos os reacionários têm um duplo caráter; 

são ao mesmo tempo tigres autênticos e tigres de papel. Na história, antes de 

conquistar o poder e durante algum tempo depois de have-lo conquistado, a classe 

dos escravistas, a classe latifundiária feudal e a burguesia eram vigorosas, 

revolucionárias e progressistas; eram tigres autênticos. Porém, com o tempo, como 

seus contrários a classe dos escravos, o campesinato e o proletariado cresciam e se 

fortaleciam gradualmente, lutavam contra elas e se voltavam mais e mais 

formidáveis, estas classes governantes se transformaram pouco a pouco em seu 

reverso, se transformaram em reacionárias, em retrógradas, em tigre de papel, e 

finalmente foram derrotadas, ou serão derrotadas pelo povo. As classes reacionárias, 

retrógradas e decadentes conservavam este duplo caráter, inclusive na luta de morte 

que o povo sustentava contra elas. Por uma parte, eram tigres autênticos, devoravam 

as pessoas, as devoravam por milhões e dezenas de milhões. A causa da luta popular 

atravessava um período de dificuldades e penalidades e um caminho cheio de voltas. 

Na China, para destruir a dominação do imperialismo, o feudalismo e o capitalismo 

burocrático, o povo chinês necessitou mais de cem anos e perdeu dezenas de 

milhões antes de lograr a vitória em 1949. Fixem-se! Não eram tigres vivos, tigres 

de ferro, tigres autênticos? Sem dúvida, ao final se transformaram em tigres de 

papel, tigres mortos, tigres de requeijão de soja. Esses são feitos históricos. Não têm 

visto ou ouvido contar às pessoas tais feitos? Na verdade tem havido milhares ou 

dezenas de milhares deles! Milhares e dezenas de milhares! Portanto, o o 

imperialismo e todos os reacionários, vistos na sua essência, em perspectiva, desde o 

ponto de vista estratégico, devem ser considerados como são: tigres de papel. Nisto 
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se baseia nosso conceito estratégico. Por outra parte, também são tigres vivos, tigres 

de ferro, tigres autênticos, que devoram as pessoas. Nisto se baseia nosso conceito 

tático‖ (MAO TSETUNG, 2016, p. 61-62).  

Na aparência o imperialismo e os reacionários são fortes, mas historicamente são de 

papel e serão varridos da história, inevitavelmente. Os exemplos históricos das vitórias do 

proletariado fortalecem a luta de classes na atualidade que ocorre em todos os espaços 

contraditórios da sociedade, inclusive na escola, rumo a construção da Revolução Brasileira.  

Considerações Finais  

Vivemos em uma das piores crises do capitalismo na atualidade, e as potências 

imperialistas, principalmente os Estados Unidos vem despejando sobre todo o povo, 

notadamente nos países semicoloniais e semifeudais, como o Brasil, o peso da crise, sendo 

esta uma das características do próprio modo de produção capitalista.  

Nesse cenário, as medidas impostas pelos ―gerentes de turno‖ para a educação é de 

aprofundar ainda mais a privatização desse setor e, com essas pedagogias hegemônicas e pós-

modernas, aprofundar a dominação ideológica a partir dos interesses mercadológicos.  

As pedagogias liberais pós-modernas têm como objetivo desarmar a classe proletária 

dos países dominados, atenuar a luta de classes e formar um povo passivo, que tenha apenas 

competências e habilidades para adentrar no mundo do trabalho, com uma formação mínima.   

Os capitalistas desejam que os povos fiquem afastados da ciência revolucionária, 

trocando o conhecimento elaborado ao longo do tempo pela humanidade, por saberes práticos 

da vida cotidiana, que tenham utilidade, porém, sem valor real, que diminui o papel do 

professor, tornando este apenas um facilitador do conhecimento.  

Defendemos a teoria marxista, pois ela parte de um pressuposto fundamental de que o 

papel da escola é a apropriação pela classe trabalhadora da riqueza cultural e intelectual da 

humanidade e a socialização dessa riqueza para todas as pessoas. Por isso devemos fazer uma 

crítica aprofundada sobre as teorias liberais e desmascará-las da forma mais aprofundada 

possível e lutar por uma escola pública que realmente socialize o conhecimento. A escola é 

um fenômeno da luta de classes e pode se tornar um lugar de resistência contra essas 

concepções burguesas e imperialistas, pois na verdade não passam de tigres de papel que 

serão, juntamente com todas as relações de opressão que pesam sobre os trabalhadores, 
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destruídas pela revolução proletária, que avança a passos largos contra o modo de produção 

capitalista em sua fase superior e final.  
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo analisar e descrever o currículo como prática do enfrentamento ao fracasso 

escolar. Trata-se de um estudo de abordagem sócio histórico. O currículo tem como objetivo verificar o nível de 

conhecimento dos educandos e suas consequências frente ao fracasso escolar. A família possui um importante 

papel no processo de aprendizagem dos filhos, por isso, a sua relação efetiva com a escola contribui no auxílio 

da identificação de possíveis dificuldades de aprendizagem do aluno e suas causas. O artigo apresenta uma 

perspectiva psicológica frente ao fracasso escolar e o processo avaliativo utilizado pelo corpo docente do ensino 

público. Em que o currículo escolar é pensando pela e para a classe dominante. Sendo assim, o desempenho 

escolar é a posse do capital cultural, trazido e internalizado de casa por estas crianças na medida que são 

apreendidas. O elo facilitador da aprendizagem escolar, da família e do mundo cultural, constituindo-se nas 

desigualdades escolares. Este trabalho está embasado nos autores Bourdieu e Passeron (1970), Ferreira (1998), 

Ferreiro (1999), Moreira e Silva (2002), Saviani (2004), e Soares (1994). 
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ABSTRACT 
This paper aims to analyze and describe the curriculum as a practice of coping with school failure. This is a 

socio-historical approach. The curriculum aims to verify the level of knowledge of students and their 

consequences in the face of school failure. The family has an important role in the process of children's learning, 

therefore, their effective relationship with the school contributes to the identification of possible learning 

difficulties of the student and its causes. The article presents a psychological perspective on school failure and 

the evaluation process used by public school teachers. In which the school curriculum is thinking by and for the 

ruling class. Thus, school performance is the possession of cultural capital, brought in and internalized from 

home by these children as they are apprehended. The facilitating link of school learning, the family and the 

cultural world, constituting the school inequalities. This work is based on the authors Bourdieu and Passeron 

(1970), Ferreira (1998), Ferreiro (1999), Moreira e Silva (2002), Saviani (2004) and Soares (1994). 
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A priori, a época da ―Descoberta do Brasil‖, o sistema educacional brasileiro se 

configura nas mais diversas facetas existenciais, pois, desde a chegada da Companhia de 

Jesus, cujos membros eram os Jesuítas, e fundado por Inácio de Loyola, o qual trouxe consigo 

um dos primeiros métodos pedagógicos, o Ratio Studiorium. 

No entanto, cujo manual de organização e administração escolar, era garantir a 

universalidade da ordem, uma vez que a função principal da Companhia de Jesus, não era o 

ensino em si, mas sim a catequização dos indígenas, e isso era visto como uma comunidade 

religiosa e não científica. Nesse método Ratio, os principais objetivos eram: o estudar, 

disputar e repetir, na qual as didáticas eram as lições de cor e os desafios, esses apenas para os 

filhos da classe elitista. 

Portanto, mediante desses fatos ocorridos dos primeiros traços da educação escolar, e 

desde a expulsão dos jesuítas em solos brasileiros em 1759, o que de fato mudou na 

atualidade realidade da nossa? Claro houve várias mudanças no que tange à educação, assim 

como a inclusão das mulheres a frequentarem uma escola, também dos negros e dentre outras. 

Houve então a conquista a partir da regência promulgada pela Constituição Da República 

Federativa do Brasil de (1988, artigo 205, p. 136), pontuando que ―a educação, direito de 

todos e dever do Estado e da família‖, diante disso, será mesmo a educação um direito de 

todos? 

Assim sendo, a partir dos enunciados acima, iremos elencar alguns autores para 

comporem o nosso tema sobre o currículo educacional, o fracasso escolar e a escola pública, 

partindo deste princípio citaremos algumas teorias e obras para a reflexão deste quadro que 

ainda fazem parte das escolas públicas do Brasil. 

Destarte, para Demerval Saviani, (2005, p. 67), ―O problema, no entanto, que os 

educadores enfrentavam extrapolava esse âmbito, porque a questão central era justamente 

como atuar de modo crítico no campo pedagógico, como ser um professor que, ao agir 

desenvolver uma prática de caráter crítico‖. A teoria-crítico-reprodutivista não pode oferecer 

resposta a essas questões, porque, segundo ela, é impossível que o professor desenvolva uma 

prática crítica; a prática pedagógica situa-se sempre no âmbito da violência simbólica, da 

inculcação ideológica, da reprodução das relações de produção. Entretanto, Saviani retrata a 

relação entre a política, sociedade e educação, fazendo comparações entre as teorias da 

educação. 
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Logo, essas três teorias do sistema de ensino são: teorias Reprodutivistas, uma 

enquanto violência simbólica de Bourdieu e Passeron (1970, p. 19) em sua obra, dizem-nos os 

autores que ―todo o poder de violência simbólica, isto é, todo poder chega a impor 

significações e a impô-las como legítimas, dissimulando as relações de força [...]‖. Essa 

reforma por dissimulação as relações, destaca a dominação cultural das classes menos 

favorecidas. 

Destacamos a segunda teoria da escola enquanto Aparelho Ideológico do Estado de 

Althusser, (1970, p. 43 e 44), apontando que, ―o governo possui duas formas de dominação: a 

repressiva que se dá pelo uso da violência e a ideológica que se configura no âmbito familiar, 

nas igrejas, na mídia, nos partidos políticos, nas escolas [...]‖; e a terceira teoria: é da escola 

dualista de Christian Baudelot e Roger Establet, (1971), conforme citado por Saviani (2011, p. 

60), em que, ―consideram a escola apenas como reprodutora das relações sociais‖, com certas 

semelhanças das citadas acima, esta destaca a divisão da escola em duas grandes vertentes: 

uma escola para a burguesia e a outra para o proletariado. 

Mediante esse quadro, a educação do sistema brasileiro é, e sempre foi dividido por 

classes, estes fatos nos remetem ao grande fracasso escolar, essa visão nos remetem ao fato 

em que, a própria escola é excludente com aqueles no qual não possuem capital cultural. No 

entanto para que esses alunos sejam inseridos no processo ensino e aprendizagem de forma 

igualitária, lhes são oferecidos um ensino mecanizado, uma forma para que sejam preparados 

para o mercado de trabalho. 

Se relacionarmos ao fracasso escolar e pobreza, é notório que a ideia de culpa desse 

fracasso seja do aluno, mas não podemos esquecer de destacarmos a má qualidade de ensino 

que lhes são oferecidos. Também quanto as práticas pedagógicas escolares, as diversas formas 

de violência simbólica que essas crianças sofrem, bem como os preconceitos de estereótipos 

por ser uma criança pobre. 

Entretanto, muitas vezes a maior queixa escolar é simbolizada como uma dificuldade a 

qual o aluno da classe subalterna, é submetido, a aprendizagem mecanizada, não permitindo 

ao educando as possibilidades de aprenderem os conteúdos que de fato lhes são propostos. 

Essas relações de ensino e aprendizagem estão entrelaçadas na posição social, ou seja, o 

capital cultural, em que pontuam Bourdieu e Passeron (1970, p.81). 
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Percebemos, que essa falta de capital cultural, é produzido pelos membros da família e 

posteriormente reproduzidos na sociedade, isso nos remete a indagarmos que um filho de 

classe média terá mais sucesso do que um filho da classe operária. 

Partindo deste princípio, o artigo tem como tema ―O Currículo como Prática do 

Enfrentamento ao Fracasso Escolar‖, este tem por objetivo analisar e descrever o processo 

avaliativo do ensino da rede pública, considerando o currículo como um instrumento que 

avalia o nível de aprendizagem dos alunos e suas consequências que levam ao fracasso 

escolar. 

Alguns Recortes em: A Escola o Fracasso Escolar e o Currículo 

A escola é um instrumento de modelagem do aluno, o modelo que se pretende chegar 

de alguém adestrado ao que lhe é imposto, e o currículo é o instrumento que proporciona essa 

prática de modelar esse educando, por meio de reproduções inculcadas pelo professor pelas 

práticas curriculares. Sendo assim Moreira e Silva (2002, p. 10), pontuam que: 

A escola foi, então vista como capaz de desempenhar papel de relevo no 

cumprimento de tais funções às transformações econômicas, sociais e culturais que 

ocorria. Na escola, considerou-se o currículo como o instrumento por excelência de 

controle social que se pretendia estabelecer. 

No entanto, o currículo é visto como um mecanismo de exclusão, é notório que sua 

formulação é engajada pela elite, e posteriormente para a classe dos proletariados, sendo este, 

apenas um método de formação educacional tecnicista. 

Reitere-se a preocupação maior do novo enfoque: entender a favor de quem o 

currículo trabalha e como fazê-lo trabalhar a favor dos grupos e classes oprimidos. 

(MOREIRA; SILVA, 2002, p.16). 

Assim sendo, o currículo é um instrumento político que se vincula à ideologia, pois, é 

pensando pela e para a classe dominante, o qual os conteúdos elaborados não condizem com a 

realidade do aluno da classe subalterna, pois, este não consegue incorporar o que lhe é 

passado, ficando excluído dos demais. 

A ideologia, nessa perspectiva, está relacionada às divisões que organizam a 

sociedade e às relações de poder que sustentam essas divisões. O que caracteriza a 

ideologia não é a falsidade ou verdade das ideias que veicula, mas o fato de que 

essas ideias são interessadas, transmitem uma visão do mundo social. A ideologia é 

essencial na luta desses grupos situados em uma posição de vantagens que lhes 
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advêm dessa posição privilegiada. É muito menos importante saber se as ideias 

envolvidas na ideologia são falsas ou verdadeiras e muito mais importante saber que 

vantagens relativas e que relações de poder elas justificam ou legitimam. A pergunta 

correta não saber se as ideias veiculadas pela ideologia correspondem à realidade ou 

não, mas saber a quem beneficiam. (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 24). 

E com isso, ocorrendo a repetência e até mesmo a evasão escolar, á vários fatores 

existenciais como agravantes para o fracasso escolar. Aspectos negativos na vida do 

indivíduo, essa tendência curricular da educação, deverá ser pensada juntamente com os 

conteúdos possíveis de serem aplicados, incluindo os problemas sociais, os quais são a base 

da interferência quanto ao desenvolvimento desse aluno. Moreira e Silva (2002, p. 33 e 34) 

enfatizam que: 

As profundas relações entre currículo e produção de identidades sociais e 

individuais, tantas vezes destacadas na teorização crítica, têm levado os educadores 

e educadoras engajados nessa tradição, a formular projetos educacionais e 

curriculares que se contraponham às características que fazem com que o currículo e 

a escola reforcem as desigualdades da presente estrutura social. Neste contexto, tem 

havido uma certa tendência a vincular currículo e construção da cidadania e do 

cidadão. 

De acordo com, Saviani, (2005, p. 18), enfatiza que: a escola é a transmissão-

assimilação do saber sistematizado. Este é o fim a atingir. É aí que cabe encontrar a fonte 

natural para elaborar os métodos e as formas de organização do conjunto das atividades da 

escola, isto é, do currículo. E aqui nós podemos recuperar o conceito abrangente de currículo: 

organização do conjunto das atividades nucleares distribuídas no espaço e tempo escolares. 

Um currículo é, pois, uma escola funcionando, quer dizer, uma escola desempenhada a função 

que lhe é própria. 

Logo, a educação é vista como um veículo de transmissão de conhecimentos, e não 

deve ser usada como meio de levar esses indivíduos a alienação, e sim, um meio de levá-lo a 

pensar, colocando em evidência o caráter mecanicista da escola. 

Possíveis Causas do Fracasso Escolar 

O fracasso escolar no Brasil e um aspecto que faz parte do processo social e escolar, 

esse fracasso escolar é resultado de um sistema educacional que não permite que esses alunos 

tenham ascensão em seu aprendizado. E durante o processo de ensino vão-se criando barreiras 

para que esses alunos não consigam entender e aprender os conteúdos que são ensinados. As 

instituições públicas do Brasil enfrentam dificuldades em todos os aspectos; falta de estrutura 
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adequada, escassez de material didático, corpo docente com horas sobrecarregadas, baixa 

remuneração e o não apoio por parte do governo são fatores que contribuem para o fracasso 

escolar dos alunos. A escola quanto instituição que envolve todas as classes sociais 

valorizando todas as classes sem discriminação, no entanto a escola se apropria e valoriza a 

classe dominante utilizando de métodos e conteúdo que são característicos dessa classe, de 

acordo com Soares (1994, p.15): 

A escola, como instituição a serviço da sociedade capitalista, assume e valoriza a 

cultura das classes dominantes; assim o aluno oriundo das classes dominadas 

encontra padrões culturais que não são os seus, e os mesmo lhe são apresentados 

como ―certos‖, enquanto os seus próprios padrões são, ou ignorados como 

inexistentes ou desprezados como errados. 

A valorização da cultura da classe dominante no ambiente escolar faz com que os 

estudantes não consigam compreender os conteúdos que lhes são impostos, pelo fato de que 

fogem do cotidiano das demais classes levando então esses alunos ao fracasso escolar. A 

escola por sua vez acaba desvalorizando e ignorando as manifestações culturais das classes 

trabalhadoras. 

Essas culturas das classes dominantes quando são implantadas no sistema escolar faz 

com que esses alunos acabem por desvalorizar a sua própria cultura e conhecimentos que são 

trazidos de casa. Assim, eles têm que se adaptar a essa nova cultura que não condiz com o seu 

meio familiar e social, a escola irá cumprir o papel de reproduzir a ordem social para a 

evolução de força entre as classes e assim excluindo as classes subalternas: 

Se não é fácil perceber simultaneamente a autonomia relativa do sistema de ensino e 

sua dependência relativa à estrutura das relações de classe, é porque, entre outras 

razões, a percepção das funções de classe dos sistema de ensino está associada na 

tradição teórica a uma representação instrumentalista das relações ente a Escola e as 

classes dominantes, enquanto que a análise das características de estrutura e de 

funcionamento que o sistema de ensino deve à sua função própria tem quase sempre 

tido por contrapartida a cegueira face às relações entre a Escola e as classes sociais, 

como se a comprovação da autonomia supusesse a ilusão da neutralidade do sistema 

de ensino. (BOURDIEU; PASSERON, 1970, p. 204). 

Neste sentido, a escola juntamente com governo implanta no ensino um sistema no 

qual irá contribuir e reproduzir essa discriminação de classes que excluirá e dificultar o 

processo de aprendizagem desses alunos, levando-os ao fracasso escolar e levar a ascensão 

das classes dominante no meio escolar e social. A escola pública tem por finalidade atender as 



 

630 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

classes trabalhadoras que são dependentes do setor público para que seus filhos obtenha um 

conhecimento científico. 

No entanto, a escola atende também as classes dominantes com a justificativa de 

acabar com as desigualdades sociais reproduzindo assim o sistema de reprodução cultural 

dominante. 

O Fracasso Escolar numa Perspectiva Psicológica 

O fracasso escolar é resultado de vários aspectos; o sistema corrompido e sempre a 

favor do governo e assim reproduzindo o sistema, a discriminação das massas e os fenômenos 

patológicos desses educandos. Existem dois mundos que se manifesta em vários níveis na 

vida dos indivíduos; o mundo interior que é o mundo complexo em que se manifesta as 

relações sociais. Esse mundo interior determina como cada educando ira aprender e assimilar 

cada conteúdo que lhe é ensinado trata-se dos estados patológicos no qual as divergências de 

pensamentos explicam a princípio pelo interior de cada um. 

E esses conteúdos de aprendizagens se inserem no interior de cada um desses 

educando de formas divergentes e essa aprendizagem irá se incorporar com as aprendizagens 

anteriores que foram assimiladas em diferentes ambientes sendo eles em ambiente escolar, 

familiar ou social: A aprendizagem se insere naquele quadro-psicológico de cada um; dá-se a 

partir das vivencias internas. Ela é, no fundo, a incorporação ao eu anterior de elementos 

assimilados do ambiente. (SAVIANE, 1987, p. 37). 

Essa assimilação de aprendizagem pode variar de acordo com alguns acontecimentos 

que envolvem fatores psicológicos que irá modificar a visão desses alunos relacionada a 

alguns aspectos educacionais. Esses traumas poderão ocasionar a não aceitação desses 

conteúdos ou assuntos que são abordados durante as aulas, levando-o então ao fracasso 

escolar, neste sentido, cabe a escola tratar o processo de ensino do educando não com uma 

perspectiva educacional, mas também com uma visão psicológica. 

Numa perspectiva cognitivista uma parte da população nasce com condições e 

facilidade em apropriar os conhecimentos nesse processo de aprendizagem esse 

desenvolvimento na aprendizagem ocorre por meio exclusivo e isolado do sujeito no qual o 

ambiente em que ele está inserido não participa desse processo de aprendizagem. 



 

631 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Esse é desenvolvido de acordo com que essa criança está adquirindo conhecimento, os 

processos de aprendizagens passam por vários estágios até então ser utilizado pela criança e 

assim o professor verificar qual o nível de conhecimento desses alunos no qual irá armazenar 

o conteúdo e conhecimento e os recuperar quando alguma problemática lhe é imposta para 

que assim possa resolve-la utilizando o aprendizado que ele adquiriu ao recorrer desse 

processo de aprendizagem. 

O Educador e o Método de Alfabetização 

Segundo Ferreiro (1995, p.04) a investigação sobre alfabetização começava e acabava 

em torno de uma pergunta, como se deve ensinar a ler e escrever, a crença implícita que o 

processo de alfabetização começava e acabava entre as quatro paredes da sala de aula e que a 

aplicação correta do conteúdo já garantia ao educador o processo da alfabetização. A medida 

que um número maior de crianças começou a ter acesso à educação o fracasso escolar 

começou a ser alarmante, diante da derrota foi necessárias mudanças radicais, uma 

unanimidade nacional que na ausência de instrumentos para repensar a pratica falida, 

converteu-se em caças culpados, em alguns momentos da história faz falta uma revolução 

conceitual, acreditamos em termos chegado ao ponto de fazer a respeito da alfabetização. Na 

américa latina o fracasso escolar ultrapassou os limites de um problema educacional onde os 

índices chegaram aos níveis da política social inaceitáveis. 

Nas palavras de Ferreira (1998 p.62), a expressão fracasso escolar pode ser entendido 

como: desgraça; desastre; ruína; perda; mau êxito; malogro. Então, fracasso escolar seria o 

mau êxito na escola, caracterizado, na compreensão de muitos, como reprovação e evasão 

escolar. Consideramos essa expressão em seu sentido mais amplo: além da reprovação e da 

evasão, a aprovação com baixo índice de aprendizagem, retratado nas escolas pela aprovação 

por Conselho de Classe. Este tipo de procedimento muito nos preocupa, pois significa que o 

aluno estaria reprovado, já que não aprendeu o mínimo necessário para aprovação. 

Afirma Patto (1999 p. 44), 

Que é possível compreender que o Fracasso Escolar continua ao longo da história da 

escola pública brasileira e parece estar longe do fim, às ações já desenvolvidas na 

tentativa de sua superação. Algumas das explicações que se tem utilizado para o 

mesmo nos meios escolares e na sociedade, em nada têm ajudado para mudar essa 

situação, pois as explicações baseiam-se em mitos construídos sob forte influência 

ideológica. Esses problemas já deveriam ter sido superados, mas permanecem até os 
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dias atuais, e percorrem na prática pedagógica dos professores como justificativa 

deste fracasso. 

Assim como diz Ferreiro, (1995 p. 28) o fracasso escolar representa uma falha atual do 

modelo de ensino adotado pelo Estado e precisa ser revista com urgência. O papel da escola 

não é reprovar o aluno, o fracasso escolar transfere para o aluno as falhas do sistema 

educacional levando consequência psicológica para o aluno que acaba por sofrer por algo que 

não produz. Alguns alunos desistem da escola não porque terão que estudar o mesmo 

conteúdo, mas sim por terem que tolerar críticas que não poderão suportar. Outros acabam 

trocando pelo trabalho precoce. 

Possíveis Considerações 

Diante das questões abordadas, é importante destacarmos que desde os primeiros 

momentos do período colonial, até os dias atuais, entre tantas reformas educacionais em 

nenhum governo foi promulgado os avanços de investimentos para com a educação. 

Destacando assim a educação, para que se obtenha um ensino de sucesso sine qua non 

que haja a reformulação do currículo educacional, seja pensado a realidade dos alunos 

oriundos da classe subalterna. Assim sendo, no currículo deve estar presente conteúdos que 

não perpassam o nível de capital cultural desses educandos. 

As teorias relacionam entre si, norteando a implantação de um modelo de ensino, no 

qual o sistema capitalista é demonstrado a realidade atual. Portanto, o que hoje se vê, não 

difere das décadas anteriormente citadas, em que a educação se consistia um ―direito de 

todos‖, pois, o ensino continua subdividido por classes, se referirmos aos filhos das classes 

menos favorecidas, relacionando-os ao fracasso escolar, no qual são implantados nas grades 

curriculares cursos técnicos e profissionalizantes, e assim visando um futuro mecanicista de 

mão de obra qualificada. 

Enfatizando nisto, Bourdieu e Passeron, (1970, p. 20), mencionam que: ―toda ação 

pedagógica é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por um poder 

arbitrário, de um arbitrário cultural‖, os autores fazem um apelo para que os professores, ao 

entenderem os mecanismos de reprodução do sistema capitalista, adotem uma ação 

pedagógica que fuja da política, para que assim possam quebrar com o reprodutivismo. 

Neste mesmo sentido Saviani, (2005, p. 07), vem pontuando em sua obra temas como: 

―a exclusão e marginalidade, apontando a educação como uma poderosa ferramenta para 
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corrigir estes desvios‖, e segue destacando que: ―para cumprir essa função, é necessário que 

os educadores desconheçam seu papel; quanto mais eles ignoram que estão reproduzindo, 

tanto mais eficazmente eles reproduzem‖, Saviani, (2005, p. 67). 

Então cabe ao professor da educação repensar e contextualizar as suas práticas 

pedagógicas, fazendo a utilizar-se de sua didática e refletir sobre o ensino e aprendizagem de 

seus alunos, isso é fazer a diferença na vida dos mesmos, para assim quebrar o paradigma do 

sistema, em que o fracasso escolar seja o sucesso do governo. 
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RESUMO 
O presente artigo pretende estabelecer uma discussão acerca da militarização das escolas públicas no estado de 

Rondônia, assim como, problematizar, mesmo que de maneira inicial, algumas questões urgentes sobre este 

processo. É realizada uma análise da implantação do modelo de ensino paramilitar nas escolas públicas do estado 

de Rondônia, (popularmente conhecido como ―militarização‖) enquanto política pública educacional, nesse 

contexto averígua-se criticamente a imposição do método educacional paramilitar nas escolas públicas estaduais, 

e como as comunidades escolares têm recebido essas ações e quais são as reais intenções dessa política. Para 

tanto, o texto traz uma discussão referente falsas perspectivas, amplamente difundidas pela mídia, ilegalidades 

do método paramilitar de ensino, bem como questiona o processo autoritário de implantação do mesmo. A 

metodologia foi realizada por meio de análise documental em documentos oficiais e legislações, bem como 

pesquisa bibliográfica que tratam sobre a temática. O texto também conta com a análise, discussão e 

interpretação da audiência pública realizada no dia 14 de agosto de 2017 que tratou sobre a militarização das 

escolas públicas em Rondônia.  

 

Palavras-chave: Militarização. Educação. Escolas públicas. 

 

ABSTRACT 

This article intends to establish a discussion about the militarization of public schools in the state of Rondônia, as 

well as to problematize, even if initially, some urgent questions about this process. An analysis of the 

implementation of the model of paramilitary education in public schools in the state of Rondônia (popularly 

known as "militarization") as an educational public policy is carried out. In this context, the imposition of the 

paramilitary educational method in state public schools is critically criticized. How the school communities have 

received these actions and what are the real intentions of this policy. To do so, the text brings a discussion 

regarding false perspectives, widely disseminated by the media, illegalities of the paramilitary method of 

teaching, as well as to question the authoritarian process of implementation of them. The methodology was 

performed through documentary analysis in official documents and legislation, as well as bibliographic research 

about the subject. The text also is supported on the analysis, discussion and interpretation of the open court held 

on August 14, 2017 that discussed the militarization of public schools in Rondônia. 

 

Keywords: Militarization. Education. Public schools. 

 

Introdução 

O presente artigo pretende estabelecer uma discussão acerca do processo de 

militarização das escolas públicas no estado de Rondônia, bem como, destacar os 
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instrumentos e/ou mecanismos ilegalmente utilizados pelo governo do Estado de Rondônia e 

seu grupo político, para imposição desse sistema paramilitar de ensino em escolas públicas. 

Para tanto, o texto traz uma discussão referente falsas notícias, amplamente difundidas 

pela mídia, ilegalidades do método paramilitar de ensino, bem como questiona ilegalidades no 

processo autoritário de implantação do mesmo. 

Metodologicamente, o texto se constitui em análise, discussão e interpretação de 

audiência pública realizada no dia 14 de agosto de 2017, documentos oficiais e legislações, 

assim como pesquisa bibliográfica em livros e publicações de autores que discutem a temática 

com ênfase na leitura e análise do livro O Estado de exceção escolar dos organizadores 

Caetano e Viegas.  

Inicialmente é exposto a maneira como o processo de militarização de escolas públicas 

vem ocorrendo no Estado de Rondônia. Seguindo-se com o desenvolvimento das ilegalidades 

dessa política, onde é discutido a inconstitucionalidade do processo e de normas jurídicas 

criadas para defender a militarização. Finaliza-se com uma análise crítica de conceitos 

pregados em defesa da militarização, que se mostram de maneira falsa e mentirosa para o 

convencimento da sociedade.  

O processo de militarização de escolas públicas em Rondônia 

Compete ao Estado, representado pelos governantes eleitos pela sociedade, ouvir a 

população, entender as demandas e carências gerais e posterior ao processo de estudo, propor 

melhorias e debatê-las com a população interessada, para que estas medidas possam condizer 

com as necessidades da população. No entanto, no estado de Rondônia, isso não aconteceu 

nem tão pouco há perspectivas que aconteçam discussões ou debates propostas pelo governo, 

em relação ao processo de implantação do modelo de ensino paramilitar nas escolas públicas 

estaduais, processo este amplamente divulgado por seus propositores e apoiadores com o 

nome (propositalmente errôneo) de ―Gestão Militarizada‖ ou ainda ―Gestão Compartilhada‖, 

e sob o nome popular ―Militarização das Escolas Públicas‖. Exatamente pelo contrário, os 

professores e profissionais da educação são assediados moralmente, a fim de que estes 

abstenham-se da discussão para garantir a permanência dos falsos conceitos carregados por 

este projeto antidemocrático, excludente, abusivo e principalmente ilegal. 
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Com a finalidade de justificar a militarização das escolas públicas estaduais por norma 

jurídica o executivo estadual sancionou a Lei N. 4.058 de 15 de maio de 2017 que em seu 

Artigo 1º no parágrafo único diz que:  

                            
Art. 1º. Fica autorizada a criação, por ato do Chefe do Poder Executivo, de Unidades 

do Colégio Tiradentes da Polícia Militar - CTPM, nos moldes da Lei Estadual nº 

3.161, de 27 de agosto de 2013, as quais passarão a integrar a estrutura 

organizacional da Polícia Militar do Estado de Rondônia. 

Parágrafo único. A criação das Unidades do CTPM previstas no caput, deste artigo, 

poderá ocorrer, inclusive, por transformação de escolas estaduais já existentes e em 

funcionamento, em Colégios da Polícia Militar, com sua consequente transferência 

para a estrutura organizacional da PM. 

 

Verifica-se no parágrafo único do artigo primeiro a autorização por parte do executivo 

para a militarização das escolas públicas estaduais existentes e em funcionamento e fica 

evidente a imposição desse processo, tendo em vista que primeira audiência pública foi 

realizada somente no dia 14 de agosto de 2017, sendo esta convocada pelo Deputado Lazinho 

da FETAGRO que diante de solicitações de diversos seguimentos propiciou esse debate. 

No artigo 3° da Lei N. 4.058/2017 fica evidente o modelo que será adotado pelas 

escolas militarizadas:  

Art. 3º. As Unidades do CTPM serão instaladas sob comando e direção de Oficiais 

da PM na ativa, designados pelo Comandante-Geral, terão estrutura orgânica 

condizente com as escolas da rede pública estadual, Regimento Interno próprio e 

Projeto Político-Pedagógico diferenciado, baseado no modelo paramilitar. 

As intenções do Governo do Estado de Rondônia são demonstradas na lei mencionada 

anteriormente e reforçadas no texto da Mensagem N. 91, de 2 de maio de 2017, que 

acompanha o projeto que antecede a Lei N. 4.058/2017 no seu envio para a Assembleia 

Legislativa. De acordo com o documento o governo demonstra preocupação com a violência 

praticada por estudantes nas dependências das instituições de ensino, como agressões físicas, 

uso de drogas, prática sexual e porte ilegal de armas. Na visão do executivo a gestão de 

escolas públicas pelos militares alcançará a escola e toda a comunidade em que esta se insere.  

Constata-se que o governo está vendendo a ideia de que a militarização é uma solução 

para ampliar a segurança, além de servir de combate à violência, bem como vendendo a ideia 

que a militarização é a solução para todos os problemas sociais enfrentados pelas 

comunidades pobres e marginalizadas. 
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Atualmente, existe um falso conceito que é propositalmente divulgado por quem 

defende a militarização, de que as escolas militares são melhores do que as escolas públicas 

democráticas. Isso se dá pelo fato de que nas escolas que seguem o modelo paramilitar existe 

uma rígida disciplina, os professores são respeitados, logo podem lecionar com mais 

eficiência e os resultados educacionais são melhores, enfim, acredita-se que estas instituições 

são melhores, pelo fato de serem militares.  

É importante observar que as escolas militares são diferentes de escolas públicas 

militarizadas, escolas militares são criadas com a finalidade de educação paramilitar e que 

atendem um grupo seleto, onde a maior parte do seu público é de filhos de militares e uma 

outra parcela são de filhos da sociedade civil que passam por um processo de seleção, onde 

somente os melhores alunos adentram essas instituições. Quando é realizada essa seleção fica 

evidente que os níveis educacionais serão melhores. E essas escolas estão sendo exemplos 

para defender a militarização das escolas públicas que estão dentro de outro contexto. 

Escolas públicas regulares não recebem do governo o mesmo ―tratamento‖ que as 

escolas militarizadas, um exemplo é a aprovação da Lei N. 3.532 de 9 de abril de 2015 que 

aprova para a Unidade CTPM do Distrito de Jaci-Paraná, Município de Porto Velho - RO, 

denominada de Colégio Tiradentes da Polícia Militar II - Unidade Jaci- Paraná o apoio 

financeiro - PROAFI num valor de R$ 20,00 (vinte reais) por mês e por aluno, diferenciado 

das demais instituições escolares onde o valor é de R$ 8,00 (oito reais) por mês e por aluno.  

O governo está aplicando investimentos nas infra estrutura das escolas militarizadas, 

no entanto esses investimentos não objetivam a transformação da realidade nem de melhorar o 

nível educacional desta comunidade, mas sim de exclusivamente maquiar problemas 

educacionais, sociais e estruturais de comunidades pobres, e portanto suscetíveis à violência , 

tráfico de drogas e prostituição. 

Esse processo está sendo implantado pelo executivo estadual, com apoio do 

legislativo, como fica evidenciado no texto da Mensagem N. 91, de 2 de maio de 2017, ―a 

propositura do processo de militarização de unidades de ensino públicas advém de indicações 

parlamentares dos Deputados Jesuino Boabaid, Airton Gurgacz e Maurão de Carvalho.‖ A 

intenção é propagandear o rápido sucesso da implantação deste modelo educacional para 

convencer a sociedade que essa é a solução. No entanto é essencial analisar e refletir a real 
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intenção desses políticos com a militarização das escolas públicas estaduais, pois 2018 está 

próximo e se tratando de um ano político. 

As ilegalidades da militarização de escolas públicas 

A militarização das escolas públicas é um procedimento inconstitucional, pois na 

Constituição Federal de 1988, em seu artigo 206, inciso VI é previsto que a ―gestão 

democrática do ensino público‖, ou seja, escola pública deve ser gerida democraticamente 

com a participação efetiva do conselho escolar, estudantes, pais ou responsáveis, docentes e a 

comunidade que circunda a escola. No entanto a implantação da militarização de escolas 

públicas em Rondônia não foi realizada democraticamente, foi imposta de tal forma que a 

comunidade não teve oportunidade de entender o que estava acontecendo.  

Gerir uma escola pública democraticamente é garantir a participação da comunidade 

nas decisões da escola, na definição do currículo, nas políticas pedagógicas da escola, 

entretanto observa-se que na gestão militar isso se distancia da realidade, pois nesse modelo é 

primada a hierarquia e a disciplina de tal modo que seguem um regimento disciplinar, a 

proposta de ensino próprios. Nas escolas do modelo paramilitar não é a comunidade que 

decide sobre o regimento disciplinar, sobre as opções pedagógicas e sobre o vestuário dos 

estudantes, esses pontos peculiares de escolas públicas são decididos pela gestão militar. Os 

alunos matriculados nas instituições militarizadas deverão seguir as normas estabelecidas no 

método paramilitar e que não são frutos de discussões e debates pela comunidade escolar de 

acordo com o modelo de gestão democrática estabelecido na Constituição Federal.  

Recentemente o Supremo Tribunal Federal afirmou não ser obrigatório a eleição para 

diretor de escolas públicas, no entanto explicita a obrigatoriedade da gestão democrática, em 

que as políticas didático-pedagógicas, a relação com a comunidade, as normas internas, os 

padrões disciplinares, as escolhas em termo de conteúdos disciplinares devem ser objeto e 

participação de toda a comunidade. 

Outra prática observada nas escolas militares é a cobrança da chamada contribuição 

voluntária, outro ponto caracterizado como inconstitucional, uma vez que na Constituição 

Federal no artigo 206 e inciso IV é previsto o princípio da gratuidade do ensino público. Essa 

inconstitucionalidade é exemplificada por Caetano e Viegas (2016, p. 57) e diz que:  
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O Estado não vive, portanto, de contribuições voluntárias. Não existe isso na nossa 

ordem jurídica. E se ele está, portanto, recebendo contribuição voluntária, isso é uma 

ilegalidade, porque, por via transversa, você está malferindo o princípio da 

gratuidade do ensino público. Em matéria de direito público, não importa o nome 

que uma prática possui, mas a sua substância última. Se uma família, ainda que sob 

suposta espontaneidade, repassa valores mensais, por menores que sejam, para a 

escola onde suas crianças estudam, então não se trata de ensino gratuito e, portanto, 

está violada a Constituição da República. 

  

Por serem as escolas militarizadas enquadradas na categoria de escolas públicas 

devem também respeitar a legislação ordinária do nosso país, a exemplo a Lei 7.398/85, 

conhecida como ―lei do grêmio livre‖ que dispõe sobre a organização dos estudantes em 

grêmios para defenderem seus direitos, no entanto essa organização não é permitida nos 

moldes das escolas militares. 

De acordo com Caetano e Viegas (2016) tratando de ilegalidade da militarização de 

escolas públicas é importante ressaltar a Emenda Constitucional Nº 59, de 11 de novembro de 

2009, que dispõe a obrigatoriedade do ensino de 04 a 17 anos, portanto se uma escola pública 

que atenda alunos com quinze anos se transforma em militar estará criando-se um serviço 

militar obrigatório para pessoas de quinze anos de idade e conforme a Convenção da ONU e o 

artigo 38 da Convenção dos Direitos da Criança não é permitido o chamado ―soldado 

criança‖.  

Até então foram mencionadas ilegalidades no tocante da escola ser militar, porém 

existem ilegalidades na perspectiva do militar ser escola, sendo que a gestão das escolas 

públicas com a militarização são repassadas para a Polícia Militar e de acordo com a 

Constituição Federal em seu artigo 144, que trata sobre a segurança pública, e 

especificamente no parágrafo quinto diz que ―às polícias militares cabem a polícia ostensiva e 

a preservação da ordem pública‖. Por conseguinte, não é função da Polícia Militar gerir, 

organizar, ministrar serviços relacionados à educação pública. 

Destruindo falsos conceitos e grandes mentiras 

Durante a Audiência Pública do dia 14 de agosto de 2018, realizada em Porto Velho - 

Rondônia, sobre a militarização, a representante da Secretaria Estadual de Educação - 

SEDUC, enfatizou a quantidade de alunos na fila de espera para conseguir uma vaga nas 

escolas militarizadas. Em Rolim de Moura está sendo organizado um abaixo-assinado 

solicitando a implantação da militarização em uma escola pública, mas será que a sociedade 
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realmente quer a militarização das escolas públicas? Na verdade a sociedade quer uma 

solução para os problemas de segurança pública, para a melhoria da qualidade da educação, 

para acabar com a violência no ambiente escolar e principalmente extinguir a indisciplina. E a 

militarização das escolas públicas é apresentada como a solução rápida para todos esses 

problemas e o modelo de escola militar é aceita por grande parte da comunidade pela ausência 

de um modelo consistente de escola que se contraponha aos modelos existentes. 

Para convencer a sociedade a favor da militarização são apresentados como modelos 

os Colégios Militares, por esses apresentarem uma organização disciplinar exemplar, onde 

seus alunos são exemplos no cumprimento de normas e obediência, por apresentarem bons 

índices de aprovação em vestibulares e resultados desejáveis no Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica - IDEB e a hipotética garantia de segurança para os alunos e funcionários 

da escola.  

Para tanto é importante ressaltar que estão utilizando exemplos de Colégios Militares, 

os quais têm finalidades, contexto e público diferentes das escolas públicas militarizadas. 

Pontualmente os Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dos 

Colégios Militares e escolas militarizadas podem ser melhores do que uma escola pública 

democrática, mas isso não é uma regra. A exemplo da escola militarizada de Jacy- Paraná, 

distrito de Porto Velho-RO denominada de Colégio Tiradentes da Polícia Militar-II (CTPM-

II) que apresenta o IDEB de 3,9 (dado obtido no levantamento realizado em 2015- 8° e 9º 

séries). 

Referente ao desejo da sociedade no sentido de acabar com a indisciplina no ambiente 

escolar por meio da presença e gerenciamento militar nas escolas públicas, sabe-se que os 

militares cobram a disciplina como uma forma de manutenção da hierarquia e a ordem pré-

estabelecida e ela é mantida nas instituições militares com base no Regimento Disciplinar e 

por meio de suas punições caso seja necessário. Se por acaso alguma criança ou jovem liderar 

processos indisciplinares nestas escolas serão expulsos, pois esse é o caminho militar, e o 

problema continua existindo, só trocou de lugar, foi para outra escola ou para as ruas, sem que 

o Estado resolva realmente a situação. 

Outra peculiaridade da gestão militar é cumprimento da hierarquia, que é utilizada de 

maneira ao direcionamento dos alunos a um comportamento submisso, valorizando as 
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concepções do grupo dominante, no caso os militares, que impõe seu ponto de vista, e os 

dominados admitem para si esses valores como sendo seus, sem crítica e autonomia. 

De acordo com Caetano e Viegas (2016): 

 

Hierarquia e disciplina somadas resultam em uma pronta e quase ilimitada 

obediência dos subordinados. A submissão é a principal característica buscada pela 

junção desses dois pilares, de modo que os policiais se acostumam a apenas 

obedecer e, em inúmeras vezes, a passar por humilhações verbais e físicas. Um 

indivíduo socializado dentro de uma instituição dessa espécie tende a perder a sua 

capacidade crítica, tornando-se um mero cumpridor de ordens. 

 

O real objetivo da educação não é formação de pessoas cumpridoras de ordens, 

conforme explicita a citação anterior, que exemplifica a essência do militarismo, a qual estão 

impondo com a militarização das escolas públicas.  

Em Guimarães (2017) encontramos os seguintes esclarecimentos:  

Na medida em que o espaço público materializado na escola pública, passa a ser 

estruturado de forma militarizada, sob a égide da disciplina e hierarquia, o novo 

modelo gestão militar aprofunda ainda mais o dualismo histórico pela qual a 

educação brasileira vem sendo constituída, servindo aos interesses do capital através 

de uma elite burguesa e que evidenciam de forma latente dois tipos de formação: 

uma voltada para formação dos filhos da classe trabalhadora e outra para elite. Onde 

a primeira funciona como uma política de conformação das massas em que a Polícia 

Militar é deslocada do seu eixo funcional para o qual ela foi criada, para ainda assim 

servir instrumento de controle utilizado pelo Estado na medida em que submete os 

discentes a padrões de comportamento tendo em vista que a relação de poder 

imposta hierarquicamente também contribui para a omissão de violências numa 

política de docilização dos corpos e controle social. 

A militarização das escolas públicas é uma ilusão para o contentamento da classe 

proletária, política que é utilizada para agregar currículo de políticos na intenção de reeleição, 

pois já que não conseguem ou simplesmente não se interessam em resolver verdadeiramente 

os problemas da educação investem em políticas que ―maquiam‖ esses problemas. Além de 

utilizar a militarização como politicagem, a mesma se demonstra como ação imperialista com 

intuito de controlar a classe proletária.  

Considerações Finais  

As presentes reflexões constituem como pretexto inicial para o estabelecimento do 

debate a respeito da militarização das escolas públicas. Política que está sendo utilizada 

transmitir a falsa ilusão de segurança, isso se dá tendo em vista a grande difusão pela mídia de 

que a única forma de garantir a segurança está na ampliação dos mecanismos de controle, ao 
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ponto da sociedade aceitar até mesmo a flexibilidade para ações de controle e punição. A 

militarização pode ser enquadrada no processo de ampliação do controle social, onde utiliza-

se a repressão como forma de encobrir os seus verdadeiros problemas e enfraquecer qualquer 

força de mobilização e resistência que possa surgir da juventude contra o governo, destarte o 

objetivo que está por trás da militarização das escolas públicas é a naturalização das relações 

desiguais e a padronização de comportamentos para a obediência civil. 
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GT 2: Políticas Educacionais 

 

RESUMO 

A educação do campo passou por longo período histórico como uma educação do meio urbano implantada no 

campo, atendendo ao grande objetivo que seria a produção de mão-de-obra conforme Marx define o sujeito 

voltado ao mercado de trabalho, mas a participação popular foi importante na definição de um modelo 

educacional que buscou valorizar a vida campesina, trabalhando a qualidade de vida, uma formação política e 

social de participação popular. Os movimentos sociais do campo tiveram grande importância na formulação da 

nova Política Educacional a qual, não apenas passou a atender os interesses do Estado mas tornou mais reflexiva 

e voltada as grandes mudanças vividas no campo. O Campesinato ganhou nova estrutura Educacional.  

 

Palavras chave: Campo, Educação, Estrutura Educacional, Movimentos Sociais. 

 

ABSTRACT 
The education of the countryside went through a long historical period as an urban education implanted in the 

countryside, attending to the great objective that would be the production of labor as Marx defines the subject 

turned to the labor market, but the popular participation was important in the definition of an educational model 

that sought to value peasant life, working the quality of life, a political and social formation of popular 

participation. The social movements of the countryside had great importance in the formulation of the new 

Educational Policy which not only began to serve the interests of the State but made the major changes 

experienced in the field more reflexive and focused. Compassionate gained a new Educational structure. 

 

Key words: Field, Education, Educational Structure, Social Movements. 

 

Introdução 

O presente trabalho é um estudo do processo de construção da educação campesina 

dentro do contexto histórico-social, citando alguns pensadores sobre o tema Politicas 

Educacionais, e o qual a participação do estado na criação de políticas educacionais.   

A Educação do Campo é um tema de extrema relevância, urgindo imediatamente uma 

abordagem epistemológica, política e filosófica, capaz de nortear uma educação de qualidade 
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para uma população carente de conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. 

Historicamente apresenta um enorme atraso educacional que de pouco tempo para cá o país 

começa a enfrentar. As deficiências da escola pública são particularmente acentuadas no 

campo, caracterizando-se pela carência de professores qualificados, pela precariedade das 

instalações físicas e por uma organização curricular descontextualizada do cotidiano dos 

povos do campo. Frutuoso et al (2013). 

Conceito de Educação 

Para o professor J. Carlos Libâneo, ―educar‖ (em latim, educare) é conduzir de um 

estado a outro, é modificar numa certa direção o que é suscetível de educação. O ato 

pedagógico pode, então, ser definido como uma interação entre seres sociais, tanto no nível do 

intrapessoal como no nível de influência do meio, interação essa que se configura numa ação 

exercida sobre os sujeitos ou grupos de sujeitos visando provocar neles mudanças tão eficazes 

que o tornem elementos ativos desta própria ação exercida. Presume-se, aí, a interligação no 

ato pedagógico de três componentes: um agente (alguém, um grupo, um meio social etc.), 

uma mensagem transmitida (conteúdo, métodos, automatismos, habilidades etc.) e um 

educando (aluno grupos de alunos, uma geração etc.) (ARRUDA, 1996). 

Educação do Campo 

Contribuir para a promoção de um novo modelo de desenvolvimento do campo, a 

partir de uma nova matriz tecnológica e de novas formas de organização da produção e do 

trabalho, de modo a possibilitar a elevação da produtividade da terra e do trabalho, é o eixo 

programático das políticas desenvolvidas com os sujeitos da reforma agrária no Brasil atual.  

Oliveira (2008).  

Segundo Demerval Saviani, em face da realidade concreta do homem brasileiro, temos 

os seguintes objetivos gerais e prioritários para a nossa educação:  

a) Educação para a subsistência; 

b) Educação para a libertação; 

c) Educação para a comunicação; 

d) Educação para a transformação.  
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Tal escolha recai sobre nossas políticas, na medida em que estas abrigam um 

componente essencial de indução de um modelo agrícola numa ou noutra direção. A escolha 

do Estado brasileiro, nos últimos anos, por avançar no processo de reforma agrária, por meio 

de um conjunto de instrumentos de arrecadação de terras, se inscreve na direção do 

rompimento com a secular condição de coadjuvante daqueles interesses. E atua na 

constituição de homens e mulheres, sujeitos do campo, como protagonistas das políticas. Isso 

quer dizer que a opção por um novo modelo está diretamente vinculada à reterritorialização 

do solo brasileiro, assegurando aos camponeses as condições pelas quais possam produzir 

alimentos, gerar renda e desenvolverem se como cidadãos de direitos, na perspectiva da 

sustentabilidade. Oliveira (2008). 

Sobre a educação do campo temos a seguinte definição de FERNANDES; MOLINA, 

2010, p. 10). Apud Silva ( 2014) 

...a Educação do Campo é um novo paradigma que vem sendo construído por esses 

grupos sociais. [...] rompe com o paradigma da educação rural que tem como 

referência o produtivismo, ou seja, o campo somente como lugar da produção de 

mercadorias e não como espaço de vida [...]. Duas diferenças básicas desses 

paradigmas são os espaços onde são construídos e seus protagonistas. Enquanto a 

Educação do Campo vem sendo criada pelos povos do campo, a educação rural é 

resultado de um projeto criado para a população do campo, de modo que os 

paradigmas projetam distintos territórios.  

O conceito de campesinato carrega consigo diferentes matizes. Como uma categoria 

histórica, ora surge como problema, ora como solução e torna-se objeto de reflexão teórico-

político em meio às forças ideológicas dominantes de cada época. No Brasil, o debate da 

questão agrária surge transposto do ideário de desenvolvimento europeu, centrado na matriz 

marxista, que alimentou uma leitura sobre o campesinato fadado ao desaparecimento, uma 

vez que a penetração do capitalismo no campo enredaria relações sociais de produção 

capitalistas. Com matriz própria no debate político, passa a ser distinguido enquanto categoria 

mobilizatória, ou, ainda, enquanto conceito normativo, assim como o termo agricultura 

familiar, guardando suas respectivas diferenças (SILVA, 2014). 

Não há como negar a consolidação de um campo de saber inscrito, sobretudo, pelas 

experiências pedagógicas inovadoras, em muito alimentadas por uma perspectiva teórico-

prática de Educação do Campo. Entretanto, o avanço pela perspectiva pedagógica, embora 

tenha rebatimentos importantes de crítica ao paradigma dominante, não é acompanhada por 

um aprofundamento maior das discussões epistemológicas.  Apud Silva (2014). 
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Segundo Arroyo (2004, p. 79) apud Frutuoso et al. (2013), a cultura dominante trata 

os valores, os saberes do campo de maneira depreciativa, como valores ultrapassados, como 

saberes tradicionais, pré-científicos, pré-modernos. Utilizando o modelo de educação básica 

urbana, desta forma se queira impor para o campo currículo da escola urbana, saberes e 

valores urbanos, como se o campo e sua cultura permanecessem a um passado a ser esquecido 

e superado. 

Dados estatísticos e o próprio contexto histórico mostram que a educação sempre 

apresentou diversos problemas como: alta evasão escolar, baixa escolarização, alto índice de 

repetência, alto índice de analfabetismo, entre outros. Embora a Lei de Diretrizes e bases da 

Educação 9.394/96, no seu artigo 28 apresente alguns direitos à população do campo, isso não 

garantiu na prática a efetivação de tais direitos. Foi a partir da Primeira Conferência Nacional 

por uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia (GO), em 1998, que um novo 

movimento incorporou o conceito de Educação do Campo. Esse encontro defendeu o direito 

dos povos do campo às políticas públicas de educação com respeito às especificidades, em 

contraposição às políticas compensatórias da educação rural.  A Educação do Campo, 

defendida pela Conferência, tratou da luta popular pela ampliação do acesso, permanência e 

direito à escola pública de qualidade no campo. As pessoas têm o direito de estudar no lugar 

onde vivem (dos agricultores, extrativistas, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, pescadores, 

seringueiros etc.), incorporando distintos processos educativos no seu Projeto Político 

Pedagógico (BRASIL, 2004). Apud Frutuoso et al. (2013). 

O termo Educação do Campo por si só deveria expressar todas as implicações que 

permeiam uma proposta educacional que se apresente voltada para tal segmento. Embora seja 

garantido por Lei (LDB, 1996), o atendimento às especificidades da educação do campo não é 

garantido por propostas pedagógicas que têm se alastrado, especialmente pelas regiões mais 

pobres do país. O que se vê é uma escola da área urbana transplantada para a área rural como 

se os ideais, os objetivos e a compreensão de mundo fossem os mesmos para ambas as 

comunidades. Frutuoso et al. (2013). 

A educação nesse contexto se enquadra como uma política de sustentabilidade, 

possibilitando ao homem do campo se apropriar de ferramentas, para lutar de forma igual com 

os seus pares. Segundo Saviani (2005) só o conhecimento liberta o homem, afirma ainda, que 

o trabalhador precisa dominar aquilo que os dominantes dominam (conhecimento 
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historicamente acumulado pela humanidade) para se libertar das amarras ideológicas impostas 

pelo capitalismo, que tem se alastrado como um câncer em nossa sociedade. O conhecimento 

historicamente acumulado pela humanidade só pode ser adquirido na escola, e mesmo nesta 

instituição a sonega das classes trabalhadoras. Portanto, é fundamental a luta contra essa 

sonegação, uma vez que é pela apropriação do saber escolar por parte dos trabalhadores que 

serão retirados desse saber seus caracteres burgueses e se lhe imprimirão os caracteres 

proletários (SAVIANI, 2005, p. 55) Apud Frutuoso et al. (2013). 

Para Fernandes (2008) no âmbito cultural e educacional residem grandes desafios no 

que se refere à formação de sujeitos de direitos. Entre eles, o acesso aos meios pelos quais 

lhes permita conhecer os complexos processos de conhecimento, embutidos nos processos de 

produção econômica, política e cultural. Esses meios nos são dados num processo continuado 

de educação, que vai desde a família, passando pelo trabalho nos quais estes sujeitos estão 

envolvidos, e também pela escolarização. 

Um dos fundamentos centrais da Educação do Campo refere-se à articulação de seus 

postulados ao entendimento da necessidade da construção de um novo projeto de nação para a 

sociedade brasileira. Projeto este cuja centralidade se dê a partir da busca da garantia das 

condições dignas de vida para todos, o que exige redistribuição de renda, de terra, poder e 

conhecimento. Molina (2009) 

A educação interfere no tempo e melhorando-se a qualidade do fator humano 

modifica-se por completo o quadro do país, abrem-se possibilidades de 

desenvolvimento muito maiores. Não há país que tenha conseguindo se desenvolver 

sem investir consideravelmente na formação de gente. Este é o mais importante 

investimento a fazer, para que haja, não só crescimento, mas autêntico 

desenvolvimento (CELSO FURTADO apud FERNANDES, 2008). 

Segundo Molina (2009) A concepção de educação, da expressão Educação do Campo, 

não pode abrir mão da necessária ligação com o contexto no qual se desenvolvem estes 

processos educativos: com os graves conflitos que ocorrem no meio rural brasileiro, em 

função dos diferentes interesses econômicos e sociais existentes para utilização deste 

território. Esta concepção é constituinte e estruturante de um determinado projeto de campo 

que, por sua vez, é parte maior da totalidade de um projeto de sociedade, de nação. Sua 

compreensão exige visão ampliada dos processos de formação dos sujeitos do campo. A 

Educação do Campo compreende os processos culturais; as estratégias de socialização; as 
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relações de trabalho vividas pelos sujeitos do campo em suas lutas cotidianas para manter esta 

identidade, como elementos essenciais de seu processo formativo.  

Em pleno século XXI, os trabalhadores do campo lutam por condições materiais e 

culturais dignas que lhes foram negadas por muitas gerações. Este é um dos fatores de 

resistência destes sujeitos históricos, que não tem permitido à completa proletarização de seu 

trabalho. Sempre houve movimentos de oposição à lógica do capital, entretanto, a partir da 

metade dos anos de 1980, em particular, os trabalhadores do campo organizados em 

Movimentos Sociais, inserem na agenda política brasileira, a luta pela distribuição da terra, da 

renda e da riqueza material e imaterial. Lima (2009) 

Na sua pesquisa de mestrado Souza define:  

...as transformações ocorridas na Amazônia Ocidental, especialmente em Rondônia, 

que se associam às políticas de desenvolvimento regional impostas pelo 

imperialismo, sob o controle do capital monopolista e associadas às mais amplas 

transformações ocorridas na economia mundial. 

A ocupação de Rondônia foi uma exigência do imperialismo (OLIVEIRA, 1995). 

Essas transformações foram rápidas, violentas e marcadas pelas contradições e desigualdades 

reproduzidas pelo desenvolvimento do capitalismo burocrático. A partir de 1992 nasce, na 

esfera do imperialismo, o conceito de desenvolvimento sustentável, utilizado para garantir a 

continuidade da exploração de matérias primas, justificada no ecologismo capitalista, 

enquanto, contraditoriamente, se expande a monocultura de soja nas terras cada vez mais 

concentradas da Amazônia. A história de Rondônia está diretamente associada às políticas 

estratégicas impostas pelo imperialismo norte-americano sob o financiamento do Banco 

Mundial (SOUZA, 2010).  

É válido destacar que em Rondônia muitas escolas rurais foram fechadas no decorrer 

das últimas décadas, chegando a liderar o ranking de estado que mais fechou escolas no 

período de 2000 a 2011 (FERNANDES e NICOLIELO, 2012). Com tantas escolas fechadas 

torna-se evidente que muitos alunos residentes no campo necessitem fazer viagens exaustivas 

para chegarem às escolas urbanas e receber um ensino que desvaloriza toda sua realidade, 

uma vez que, os currículos dessas escolas não levam em consideração as peculiaridades 

desses educandos. Machado (2016). 

Com o argumento de que o estado não possui docentes suficientes para atender o 

ensino na zona rural o governo vem desde 2013 buscando implantar a Mediação Tecnológica 
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no campo, isto é, uma modalidade de Ensino a Distância (EAD), destinado prioritariamente às 

turmas dos 1º anos do Ensino Médio e assim sucessivamente. Machado (2016). 

Pelas alegações quanto às dificuldades estruturais e humanas atualmente o governo de 

Rondônia buscou novas alternativas.  Deste modo, no ano de 2016 o EAD no campo chegou à 

maioria das escolas rurais em todos os municípios de Rondônia. Tal realidade tem causado 

indignação a muitos educadores, pais e sindicatos. Em contrapartida há pessoas que defendem 

essa política pautando-se na justificativa de redução do custo financeiro para o estado. 

Machado (2016). 

Material e Método  

A pesquisa foi realizada por meio da leitura revisão bibliográfica de livros físicos, e 

livros em pdf, pesquisa na internet em artigos científicos e periódicos sobre o assunto.  

Resultados e Discussões 

A educação do campo enfrenta vários desafios aos quais, muitos pensam que a mesma 

deva atender o modelo de desenvolvimento baseado em Karl Marx, não respeitando os ideais 

do campo nos aspectos culturais e sociais, por ser tratar de um modelo de educação das 

cidades para o campo e não do campo para o campo como é garantido na LDB 9394/96. Os 

avanços na educação do campo partiram de uma necessidade observada e discutida dentro dos 

núcleos de assentamentos da reforma agrária.    

Molina defende uma educação formadora com participação ativa social no processo de 

formação local, não esquecendo dos movimentos como parte interessante neste processo.  

Já Saviani define que o homem do campo deve avançar nos conhecimentos para não 

ser engando, mas o autor limita o conhecimento apenas para a escola. Frutuoso trata a 

Educação como mecanismo de respeito à diversidade sociocultural. Silva faz menção à ideia 

Marxista onde o campesinato desapareceria com a invasão do capitalismo.  

Os vários autores mencionados neste trabalho concordam que a Educação do Campo 

deve ser um processo do campo para o campo. Mesmo que adotam metodologias 

diferenciadas na condução do processo Ensino-aprendizagem. E as políticas educacionais 

deveram respeitar aspectos locais da cultura.  
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Machado em sua pesquisa constatou o fechamento de muitas escolas rurais e a falta de 

recursos humanos para atender a demanda fez com que desde 2013 o governo tentou 

implantar a Educação EAD, porém, somente em 2016 conseguiu avançar para muitas escolas.  

É importante ressaltar que nas áreas de assentamentos do Estado de Rondônia a 

Educação com Mediação Tecnológica enfrentou uma resistência quanto ao entendimento 

homem-máquina que estreita as relações educacionais construídas a partir de uma 

mobilização social campesina quanto a uma educação voltada ao meio. Com valorização do 

sujeito educador e educando.  
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GT 2 – Políticas Educacionais 
 

RESUMO: 

Este trabalho apresenta um estudo dos encaminhamentos previstos pela Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 

2017 ao que tange o incentivo à profissionalização compulsória no ensino médio nas escolas estatais. Parte-se do 

pressuposto que a implementação desta Lei, vista aqui como um retrocesso educacional, trará reflexos danosos à 

formação classe trabalhadora, enquanto demonstra, em contrapartida, a face do poder do Estado desvelado por 

suas políticas públicas. Para tanto, trata-se de um estudo documental na tentativa de compreender o delineamento 

dorsal dessa reforma do ensino médio na perspectiva de elucidar: a concepção de educação integral presente na 

referida Lei; o contexto do ensino médio e a função social da escola estatual mediante a atual reforma. Em via de 

subsidiar a análise de dados, recorre-se a um referencial teórico sobre a relação educação, trabalho e formação 

integral. Desse modo, apreende-se que o futuro do ensino médio coloca em riscos não só os direitos de acesso 

aos conhecimentos universais, mas negam o direito de uma formação humana, colocando os sujeitos à margem 

de ajustar-se às necessidades imperativas do Estado. 

 

Palavras-chave: Reforma do ensino médio. Lei nº13.415/2017.  Educação Profissional. 

 

ABSTRACT 

This paper presents a provisional study of the provisions provided for in Law No. 13,415, of February 16, 2017, 

regarding the incentive to compulsory professionalization of students in state schools. It is assumed that the 

implementation of this Law, seen here as an educational retrogression, will bring harmful consequences to the 

working class formation, while demonstrating, on the other hand, the face of the state's power unveiled by its 

public policies. Therefore, it is a documentary study in an attempt to understand the dorsal design of this high 

school reform in order to elucidate: the conception of integral education present in said Law, the context of high 

school and the social function of the school through the current reform. In support of data analysis, a theoretical 

reference is made on the relationship between education, work and integral education. In this way, it is 

understood that the future of secondary education puts at risk not only the rights of access to universal 

knowledge, but denies the right to a human formation, placing subjects at the margin of adjusting to the 

imperative needs of the State. 

 

Keywords: High school reform. Law nº 13,415 / 2017. Professional education. 

Introdução  

mailto:silvasantos.ped@gmail.com
mailto:msmarilsa@hotmail.com
mailto:elianeteixeira_25@hotmail.com


 

654 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

O atual cenário desencadeado no Brasil a partir da segunda década do século XXI tem 

digladiado os interesses políticos e ideológicos que repercutem no âmbito do ensino. Ao se 

analisar os impactos das reformas que recaíram sobre o ensino médio nas últimas décadas, 

entende-se que esta etapa da educação básica, embora obrigatória, seu acesso e permanência 

com êxito ainda é um desafio para muitos jovens da classe trabalhadora. O ensino médio 

também representa um campo de disputa, uma vez que maior parcela de seus ingressos está 

em uma faixa etária decisiva para a consecução do seu projeto de vida que, conforme os 

interesses hegemônicos do capital, a formação oferecida pelas escolas estatais
1
 deve ajustar-se 

ao atendimento dos interesses do Estado. 

Com a aprovação recente da Lei nº 13.415/ 2017, percebe-se que se acentua ainda 

mais um embate de contradições, uma vez que a perspectiva delineada para a formação no 

ensino médio é imbuída de disparidade que fortalece a dualidade do ensino, a perda dos 

direitos sociais de acesso ao conhecimento e, consequentemente, contribui para reforçar a 

divisão social do trabalho e o distanciamento entre as classes sociais. 

Desse modo, este trabalho tem como objetivo compreender o delineamento dorsal 

dessa reforma do ensino médio, tendo como pano de fundo a visão da educação em sua 

totalidade social, onde tenta-se elucidar: qual a concepção de formação integral prevista no 

artigo terceiro da Lei nº 13.415/ 2017 que altera o artigo trinta e cinco da atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB)? Qual a função da escola estatual diante 

dessa reforma do ensino médio?  

Para isso, realizou-se um estudo documental da Lei 13.415/ 2017 que altera a atual 

LDB 9394/96 e, ao propor compreender as implicações da referida Lei, recorre-se a um 

referencial teórico tais como Marx e Engels (1982), Saviani (1989) Nosella (2011), Ciavatta 

(2010) e Frigotto (2010), que abordam a relação educação, trabalho e formação integral.  

A concepção de educação integral e a lei nº 13.415/2017 

Busca-se nessa pesquisa clarificar a concepção de formação integral enfatizada pela 

Lei nº 13.415/2017, que prescreve que ―os currículos do ensino médio deverão considerar a 

formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu 

                                                           
1
Optou-se por utilizar o termo ―escola estatal‖ para enfatizar que está é pensada e mantida pelo Estado e ―o 

Estado ou o que é estatal não é público ou do interesse público, mas tende o favorecimento do interesse privado 

ou ao interesse do próprio Estado, com a sua autonomia relativa‖ (SANFELICE, 2005, p. 91). 
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projeto de vida e para sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais‖ 

(BRASIL, 2017, p.2). 

Sabe-se que o termo ―integral‖ assume um sentido polissêmico quando relacionado à 

educação. Desse modo, integral pode se referir desde o tempo de permanência do aluno na 

instituição escolar, visto de forma dissociada do contexto de formação humana, ou a 

completude do desenvolvimento das múltiplas capacidades humana.  

De acordo com os pressupostos de integração entre ensino médio e formação 

profissional aqui defendido, recorre-se a Ciavatta que enfatiza:  

Remetemos o termo [integrar] ao seu sentido de completude, de compreensão das 

partes no seu todo ou da unidade no diverso, de tratar a educação como uma 

totalidade social, isto e, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os 

processos educativos [...]. Significa que buscamos enfocar o trabalho como 

princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho 

intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar 

trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos. (CIAVATTA, 2010, p. 

84). 

Ao vislumbrar uma formação humana que tem como foco instrumentalizar o sujeito 

para a transformação da sua realidade e da sociedade em que vive, comunga-se dos princípios 

da concepção marxiana de educação. Para Marx, os princípios que norteiam uma formação 

humana integral recebem a denominação de politecnia ou educação politécnica. Ao discorrer 

sobre em que consiste a politecnia ou educação politécnica, na conhecida obra intitulada 

Instruções aos Delegados do Conselho Central Provisório da Associação Internacional dos 

Trabalhadores, Marx elenca que está se dá respeitando os seguintes critérios:  

Primeiramente: Educação mental[intelectual]. 

Segundo: Educação física, tal como é dada em escolas de ginástica e pelo exercício 

militar. 

Terceiro: Instrução tecnológica, que transmite os princípios gerais de todos os 

processos de produção e, simultaneamente, inicia a criança e o jovem no uso prático 

e manejo dos instrumentos elementares de todos os ofícios. (MARX,1982, p. 5). 

 

Ao tratar o sujeito histórico em sua totalidade, a formação integral, em Marx, antevê 

a indissociabilidade entre educação intelectual, física e tecnológica como condições 

inerentes para que essa se concretize. Todavia, essa educação deve abarcar todas as 

dimensões da vida do sujeito, não sendo esta vista de forma desarticulada do contexto 

social. 

Para Saviani (1989) a noção de politecnia está intimamente interligada ao conceito 
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de trabalho. Desse modo, ―[...] toda a educação e, por consequência, toda a organização 

escolar, tem por fundamento a questão do trabalho‖ (SAVIANI, 1989, p. 7).  

Entretanto, em uma sociedade capitalista, a organização do currículo escolar é 

voltada para uma formação fragmentada e distanciada de uma formação humana integral, 

cuja finalidade é a convergência do sujeito histórico em mera força produtiva. 

Ao se vislumbrar uma formação integral e integrada no ensino médio, sob a 

perspectiva da politecnia, Saviani expõe que esta ―[...]se encaminha na direção da 

superação da dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução 

profissional e instrução geral‖ (SAVIANI, 1989, p. 13).  

Neste sentido, a formação politécnica e seus pressupostos se apresenta como uma 

possibilidade de superação das contradições históricas que permeiam a divisão do ensino 

para a classe dominante e para a classe dominada, visando de acordo com Ciavatta (2010) 

formar o ser humano na sua integralidade física, mental, cultural, política, científica-

tecnológica. Para que isso ocorra, faz-se necessário que a organização dos conhecimentos no 

currículo e sua implementação contemple uma articulação e uma integração que tenha como 

centro o sujeito, seu pleno desenvolvimento de maneira consciente e não e tão somente a 

práxis produtiva.  

No entanto, qual a formação integrada proposta com a alteração da LDB pela Lei 

nº 13.415/2017? 

Sob égide de uma sociedade capitalista, cingida em classes sociais com interesses 

antagônicos, à classe trabalhadora é propagada a ideologia que o maior investimento do 

educação é condição para o enfrentamento social do (des)emprego e fator individual de 

mobilidade social em consonância com a teoria do capital humano. 

De acordo com a alteração da atual LDB pela Lei em discussão, tem-se: 

 

Art. 36.  O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da 

oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto 

local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber:   

I - linguagens e suas tecnologias;  

II - matemática e suas tecnologias;  

III - ciências da natureza e suas tecnologias;   

IV - ciências humanas e sociais aplicadas;  

V - formação técnica e profissional (BRASIL, 2017, p. 2) 
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Ao se propor o aumento do tempo de permanência diária do aluno na escola, a 

oferta de diferentes arranjos curriculares e a indução à profissionalização, a  lógica da 

organização curricular diminuirá o tempo destinado ao ensino dos conhecimentos gerais 

em detrimento aos conhecimentos profissionalizantes, uma vez que a carga horária total 

dos conhecimentos da Base Nacional Comum não poderá ser superior a mil e oitocentas 

horas do total da carga horária do ensino médio.  

Nesse sentido, conforme difundido pelas propagandas midiáticas veiculadas nos 

horários nobres dos principais meios de comunicação, é posto que essa nova organização 

do currículo do ensino médio em áreas de conhecimentos dará ao sujeito (aluno) o direito 

de escolha daquilo que irá cursar na Base Nacional Comum. No entanto, quando olhamos 

para a realidade brasileira onde há municípios em que existe apenas uma escola estatal 

que oferece ensino médio, indaga-se: como essa escola poderá se organizar caso haja 

várias opções diferentes pelos alunos do ensino médio? 

Desta forma, percebe-se que ao mencionar a formação integral no ensino médio, 

essa proposição representa mais uma das ciladas da lógica do capital para o qual o 

processo educativo é reduzido ―[...] à função de produzir um conjunto de habilidades 

intelectuais, desenvolvimento de determinadas atitudes, transmissão de um determinado 

volume de conhecimentos que funcionam como geradores da capacidade de trabalho e, 

consequentemente de produção (FRIGOTTO, 2010, p. 51), não podendo, deste modo 

contemplar a formação integral do sujeito em sua totalidade, mas fornecer a este um 

conhecimento vil, fragmentado e exigindo do mesmo que se ajuste às manobras 

mirabolantes do mercado. 

Portanto, compreende-se que, ao se oferecer a formação técnica ou profissional ao 

mesmo tempo em que o aluno está matriculado no ensino médio não significa que se está 

propiciando uma formação integral, mas sim submetendo o aluno a permanecer em tempo 

integral na instituição escolar ou até em duas instituições, como prescreve a Lei.  

Diante dessa perspectiva que se desponta de retomada da profissionalização 

precoce no ensino médio, questiona-se, ainda, qual a função assumida pela escola estatal, 

sua disponibilidade de recursos humanos e materiais para sustentar essa nova exigência do 

capital. A abordagem a seguir se destina a tratar de alguns apontamentos sobre a realidade 

do ensino médio e qual o papel da escola estatal.   



 

658 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

O contexto do ensino médio e a função social da escola estatual mediante a atual 

reforma  

A reforma proposta pela Lei nº 13.415/2017 é vista como um mecanismo que nega 

os direitos de acesso ao conhecimento universal, submetendo os jovens da classe 

trabalhadora à margem de uma preparação restrita, fragmentada. Diante dessa proposta de 

implementação, é necessário considerar as condições materiais concretas da função da 

escola frente a esses (re)ajustes de proposta de formação. 

Mediante tantas contradições entre o que é posto pelas políticas públicas educacionais 

e a realidade, enfatiza-se as indagações feitas por Nosella, quando assim se posiciona: 

Para nós, a grande questão é a seguinte: como priorizar na escola média brasileira a 

dimensão da formação para a autonomia, quando a liberdade para a maioria é tão 

exígua? Como proteger o direito dos adolescentes a um tempo justo de ―indefinição 

profissional ativa e heurística‖, quando, de um lado, a minoria de jovens da classe 

dirigente usufrui de inúmeros anos de formação e ―indecisão‖ profissional, 

enquanto, de outro lado, a imensa maioria para sobreviver é forçada a uma definição 

profissional precoce? (NOSELLA, 2011, p. 1062). 

O que se percebe é que, com a aprovação da Lei em discussão, essas indagações 

feitas por Nosella são a vivadas diante da realidade em que o pais se encontra e que 

eclodem as reformas liberais.  

Na trajetória do ensino no Brasil, nota-se que em cada período histórico, as 

reformas educacionais são pontuais em via a atender o contexto pelo qual o país perpassa. 

E com a atual reforma não poderia ser diferente.  

Quando se trata do ensino médio, a trajetória desde nível de ensino e marcada por 

rupturas e disputa desde sua gênese, na perspectiva de atender os interesses da classe 

dominante, de se adaptar ao cenário político e econômico vigente. Enquanto sua 

universalização sofre inferências dos ditames do organismo multilaterais, de fatores 

sociológicos, filosóficos, políticos e culturais, a oferta deste nível de ensino representa um 

desafio a muitos Estados brasileiros. Mesmo assim, essas inferências culminam com as 

reformas que têm como propósito a subjunção do futuro dos jovens da classe trabalhadora.  

Para ilustrar a realidade vivenciada pela educação brasileira, apresenta-se o número 

de matrículas realizados na educação básica, neste nível de ensino e na educação 

profissional na faixa etária de 15 a 17 anos, período em que deveriam os jovens cursar o 

ensino médio.  
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Vale ressaltar que, de acordo com dados coletados junto ao documento Anuário 

Brasileiro da Educação Básica (2017), tendo como base o ano letivo de 2015 e como 

parâmetro a representatividade de 25% da população mais rica e 25% da população mais 

pobre, pode-se observar neste contexto que 86,6% de um quarto dos mais ricos da 

população brasileira foram matriculados no ensino médio em 2015. Enquanto isso, apenas 

52,5% dos 25% mais pobres cursavam este nível de ensino. Esses dados demonstram que o 

ensino médio, embora assentado em um discurso que prevê sua obrigatoriedade e gratuidade, 

as condições de acesso e permanência excluem os jovens da classe trabalhadora. 

Com a aprovação da Lei nº 13.415/2017, essa exclusão se acentuará ainda mais pelo 

reforço à dualidade de ensino, pela retirada de conteúdo da Base Nacional Comum, pela 

abertura que esta apresenta quanto ao núcleo formativo, que poderá ser cursado em outra 

instituição de ensino e tendo como instrutores profissionais com notório saber, tudo 

organizado com a intenção de ajustar os jovens às necessidades imperativas do capital.  

Conforme especificado na tabela 1, ao que tange as matriculadas realizadas no ensino 

médio, dentre as matrículas na faixa etária em que os jovens deveriam cursá-lo (15 aos 17 

anos), no ano letivo de 2015, 62,7% foram efetivadas neste nível de ensino: 

 

Tabela 1 - Taxa de matrícula no Ensino Médio de jovens de 15 a 17 anos – Brasil – 2011-

2015 (Em%) 

 

Ano  2011 2012 2013 2014 2015 

Brasil  56,5 58,2 59,9 61,4 62,7 

Fonte: IBGE/Pnad–Elaboração: Todos Pela Educação. 

 

Pode-se constatar, ainda, que tendo como comparação os dados apresentados em um 

período de 5 (cinco) anos, houve um avanço em torno de 6,2% de matrículas no ensino médio 

na faixa etária correspondente à apontada na última década. Embora a Emenda Constitucional 

nº 59 de 11/11/2009 preconize que até 2016 a oferta do ensino médio deveria ser obrigatória, 

as contradições entre legalidade, possibilidade e realidade se tornam evidentes quando 

observamos os dados estatísticos referentes às matrículas na educação básica.  
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Já em relação à profissionalização no ensino médio, a tabela 3 demonstra o 

quantitativo de alunos matriculados neste nível de ensino regular ou que aliam ao mesmo a 

formação profissional: 

 

Tabela 2 - Taxa de matrícula no Ensino Médio Regular, Integrado à educação 

Profissional e Concomitante – 2014 (Em%) 

Ensino Médio Integrado à educação 

Profissional 

Normal/ 

magistério 

Concomitante 

81,76 4,42 1,22 12,60 

Fonte: MEC/INEP/DEED. 

 

Os indicativos previstos no amparo legal deste nível de ensino, contrastado com os 

dados da matrícula e as projeções futuras, demonstram que, o mesmo é constituinte ao mesmo 

tempo em que é constituído por contradições que permeiam a realidade concreta. Percebe-se, 

nos dados apresentados, que as matrículas no ensino médio integrado ou concomitante 

representa menos de 20% das matrículas das escolas estatais.  

Desse modo, quando o ensino médio regular ainda representa um dilema para a sua 

consecução, questiona-se quais as reais condições de infraestrutura, materiais, humanas e 

de financiamento das escolas estatais existentes no Estado para a consecução desta 

proposição de formação profissionalizante no ensino médio? 

Alicerçado por políticas públicas educacionais que acabam pulverizadas, sem 

possibilitar uma identidade a essa etapa da educação básica e, dos desafios que se tem 

enfrentado, percebe-se que esse enredo em via de superar o campo de disputa que este nível 

de ensino tem vivenciado não tem sido previsível, nem empreitada fácil. 

Quanto à função da escola estatal, esta instituição tem representado, por intermédio 

das políticas públicas, o lócus de contradições, onde se reforça a desigualdade, onde se forma 

para o ajustamento social, para a aceitação de que o sujeito é o responsável por seu sucesso 

e/ou fracasso. Pensada pelas classes dominantes, essa realidade não poderia se apresentar de 

maneira diferente, uma vez que:  

Sob o capitalismo, a educação é subsumida na instrução. As razões são conhecidas: 

primeiro, a educação/instrução das classes trabalhadoras deve ser feita a conta-gotas, 

pois é matéria explosiva; segundo, submissa, em um espaço de informalidade onde o 

status quo age livre de qualquer contraposição [...] esta educação omite as 

contradições sociais e apresenta ao aluno uma perspectiva de preparação para uma 
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vida que já está pronta, e que deve ser apenas aceita por ele como um bom 

consumidor de mercadorias e serviços  (FREITAS, 2013, p. 79, grifos no original). 

Assim, a instituição escolar, representa a classe social a qual está à disposição, cuja 

função vai desde preparar diferentemente aqueles que ditarão as regras, direcionarão a 

sociedade daqueles que irão dispor da força do seu trabalho diário como mecanismo de 

sobrevivência. Desse modo, a organização e o tratamento atribuído ao ensino, ao longo da 

nossa história educacional, tem sido um reflexo da própria organização social, com interesses 

pontuais, amparados pelo propósito da manutenção do ordenamento do modo de produção 

capitalista.  

Considerações finais 

No estudo e apontamentos aqui feitos sobre a Lei nº13.415/2017, ao se ter como pano 

de fundo um cenário político, econômico movediço e mediante a atual conjuntura da 

educação básica brasileira, percebe-se que as mudanças propostas, tem como alvo o 

ajustamento da classe trabalhadora aos interesses hegemônicos da lógica do capital. Tais 

alterações incidirão bruscamente na formação dos jovens ingressos no ensino médio das 

escolas estatais, reduzindo não só o tempo, mas o direito de acesso aos conhecimentos 

universais. Como trocadilho compensatório, é colocada a formação profissional precoce, 

disseminada como democrática ao dar a este o direito à escolha dos elementos da Base 

Nacional Comum, favorecendo ainda mais o distanciamento entre os sujeitos e as classes 

sociais, a fragmentação do ensino, a desigualdade no tratamento, a banalização da identidade 

do professor, dentre outras mazelas sociais.  

Ao propor um ensino médio integral, esta Lei se refere à ampliação do tempo de 

permanência dos sujeitos da instituição escolar. Vale ressaltar que, pelo delineamento da 

referida Lei, a instituição onde o sujeito cursará os elementos da Base Nacional Comum e os 

da formação técnica e profissional não deverão ser, necessariamente, a mesma. Logo, 

acredita-se que, diante a escassez de recursos materiais e humanos, das péssimas condições de 

infraestrutura e da carência de financiamento da educação, essa formação profissional dos 

jovens do ensino médio será direcionada às instituições privadas, por meio de parcerias 

firmadas com o Estado.  Assim, em tempos obscuros, a função social da escola tende a incidir 

para uma formação tecnicista e meramente profissionalizante cuja centralidade é a economia. 
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Por fim, esse aparato legal representa uma política pública requentada da época do 

período militar, com resquícios que se mantem impregnado substancialmente entre antigas 

ideias que, na efervescência econômica reluz como uma nova saída, emaranhando o trato 

pedagógico, atribuindo a este novas roupagens, cujo designer representa o fetiche de se 

justificar pela necessidade de formação da classe trabalhadora enquanto escamoteia os 

interesses hegemônicos do Estado. 
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RESUMO 

O presente trabalho é o resultado de um estudo bibliográfico e documental sobre as relações entre educação, 

trabalho e as novas tecnologias no contexto da reestruturação produtiva do capital.  Utilizou-se o método do 

materialismo histórico-dialético devido ser um método capaz de desvelar as contradições do fenômeno com 

vistas a sua transformação. O trabalho centra-se no estudo das relações existentes entre a educação e o mundo do 

trabalho e como a inserção das novas tecnologias educacionais tem contribuído para com os interesses do capital. 

Historicamente, a ciência, a técnica e a tecnologia constituíram-se em forças opressoras e reprodutoras de 

alienação dos trabalhadores, mas são também forças emancipadoras da sociedade humana, podendo diminuir o 

trabalho necessário e aumentar o tempo livre dos trabalhadores. O trabalho analisa as políticas educacionais do 

ponto de vista do Estado e sua vinculação com os organismos internacionais como o Banco Mundial, a fim de 

compreender as relações existentes entre educação, trabalho e tecnologias no processo de reprodução do capital. 

 

Palavras-Chave: Educação – Novas Tecnologias – Reestruturação produtiva 

 

ABSTRACT 

The present work is the result of a bibliographical and documentary study on the relations between education, 

work and the new technologies in the context of productive restructuring of capital. The method of historical-

dialectical materialism was used because it is a method capable of revealing the contradictions of the 

phenomenon with a view to its transformation. The work focuses on the study of the relationship between 

education and the world of work and how the insertion of new educational technologies has contributed to the 

interests of capital. Historically, science, technology and technology have constituted oppressive and 

reproductive forces of alienation of workers, but they are also emancipatory forces of human society, which can 

reduce the necessary work and increase the free time of workers. The paper analyzes educational policies from 

the State's point of view and their link with international organizations such as the World Bank in order to 

understand the relationship between education, labor and technologies in the process of reproduction of capital. 

 

Key Words: Education - New Technologies - Productive restructuring 

 

Introdução 

A partir de 1960 com o surgimento da Teoria do Capital Humano, a educação passou 

―a ser entendida como algo não meramente ornamental, mas decisivo para o desenvolvimento 
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econômico. Postula-se, assim, uma estreita ligação entre educação (escola) e trabalho; isto é, 

considera-se que a educação potencializa trabalho‖ (SAVIANI, 2014, p. 2) ao mesmo tempo 

em que recebe a crítica de ser apenas formadora de força de trabalho. Para Saviani, estamos 

vivendo o que chamam de ou revolução da Informática. Primeiro ocorreu a transferência de 

funções para as máquinas e hoje está ocorrendo a transferência de operações intelectuais para 

as máquinas, o que reduz as qualificações específicas ao patamar das qualificações gerais. ―As 

máquinas, como extensão dos braços e agora também do cérebro humano, não são mais do 

que instrumentos através dos quais o homem realiza aquela atividade, ainda que se trate de 

instrumentos capazes de pôr em movimento operações complexas, múltiplas, amplas e por 

tempo prolongado‖ (SAVIANI, 2014, p. 12).  

Com o surgimento da internet e das redes de computadores surgiu o que alguns 

teóricos chamam de ―Sociedade do Conhecimento ou da Informação‖ (CASTELLS, 2003) 

que preconiza que as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs) podem ser 

utilizadas como instrumentos de desenvolvimento econômico e social e a educação é o 

elemento chave para essa realização. Para que isso se concretize, a ênfase da educação deve 

estar no ―aprender a aprender‖, pois o conhecimento é concebido como volátil e flexível.  

A História da Informática na Educação no Brasil teve início nos anos de 1970 a partir 

de algumas experiências na UFRJ, UFRGS e UNICAMP. Nos anos de 1980 o Estado 

brasileiro criou várias ações voltadas ao uso das tecnologias na educação. No ano de 1997 e o 

Governo Federal criou as condições para a disseminação da Informática na Educação. Nos 

Estados Unidos os objetivos iniciais da informática na educação eram de possibilitar a 

alfabetização em Informática. Na França, desenvolver a capacidade do trabalhador para a 

empresa capitalista. Segundo Valente (1997, p.2) ―No Brasil as políticas de implantação e 

desenvolvimento não são produto somente de decisões governamentais, como na França, nem 

consequência direta do mercado como nos Estados Unidos‖.  O uso do computador foi se 

ampliando e o mercado passou a direcionar também a formação para sua utilização.  

Nesse contexto apresentou-se como necessário também a formação tecnológica do 

professor para ele utilize as TICs e forme as competências e habilidades necessárias para o 

mercado de trabalho e para o consumo de tecnologias.  A partir da promulgação da Lei de 

Informática, em 1985, o governo passou a intensificar os investimentos na tecnologia 

educacional. Tajra (1998, p.13) elenca as principais ações do Governo Federal em relação à 
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Política da Informática no Brasil, dentre eles a criação do PROINFO (Programa Nacional de 

Informática na Educação), projeto que visava à formação de NTEs (Núcleos de Tecnologias 

Educacionais) em todos os estados do País. Esses NTEs serão compostos por professores que 

deverão passar por uma capacitação de pós-graduação referente à Informática Educacional, 

para que possam exercer o papel de multiplicadores desta política. Todos os estados 

receberam computadores, de acordo com a população de alunos matriculados nas escolas com 

mais de 150 alunos.  

O Proinfo conforme informações disponíveis no site do Ministério da Educação foi 

criado pela Portaria nº 522/MEC, de 9 de abril de 1997, com o nome de Programa Nacional 

de Informática na Educação (Proinfo). Em 2007, por meio do decreto 6300, passou a ser 

denominado Programa Nacional de Tecnologia Educacional. 

De acordo com o Projeto do Proinfo, disponibilizado pela SEED/MEC, os objetivos 

deste Programa são: 

Melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem [...]; Possibilitar a 

criação de uma nova ecologia cognitiva nos ambientes escolares mediante 

incorporação adequada das novas tecnologias da informação pelas escolas [...]; 

Propiciar uma educação voltada para o desenvolvimento científico e tecnológico [..]; 

Educar para uma cidadania global numa sociedade tecnologicamente desenvolvida 

[...] (BRASIL, 1997, p. 7). 

Conforme as metas iniciais o Proinfo prevê ações decentralizadas a serem 

desenvolvidas em cada Estado da Confederação a partir de suas peculiaridades. Vejamos: 

 

1. A melhoria da qualidade e eficiência do sistema educacional público brasileiro; 

2. O baixo custo dos investimentos, correspondente a US$ 72.00 por aluno beneficiado, já 

incluída a montagem de infraestrutura de formação e custeio de profissionais por dois 

anos; 

3. O acesso de alunos de menor poder aquisitivo a recursos tecnológicos, possibilitando-lhes 

uma inserção mais vantajosa no mercado de trabalho; 

4. A geração direta e indireta de empregos (mormente no setor serviços); 

5. A difusão da informática em novos mercados consumidores, pelo evidente efeito 

demonstração nas "vitrines escolares"; 

6. Contribuição para o revigoramento e a mudança de perfil de economias locais, mediante 

formação de recursos humanos melhor capacitados; 
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7. A utilização dos equipamentos pelas comunidades, inclusive em cursos específicos de 

interesse da vocação econômica local; 

8. Melhoria da gestão escolar; 

9. Acesso a redes de informações globais (internet). (BRASIL, 1997, p. 19). 

Com relação ao Acompanhamento e Avaliação seriam observados os "índices de 

repetência e evasão; habilidades de leitura e escrita; [...] desenvolvimento das habilidades de 

trabalho em equipe; [...] o acesso à tecnologia por alunos de classes socioeconômicas menos 

favorecidas [...]" (BRASIL, 1997, p. 11). 

A fim de reduzir o analfabetismo o Ministério da Educação (MEC) impulsionou o 

PROINFO numa política de governo para ampliação de acesso às TICs e em 2003 novos 

investimentos passam a ser realizados no sentido de introduzir as novas tecnologias de 

informação e comunicação na escola pública como ferramenta de apoio ao ensino-

aprendizagem. O Proinfo é uma ação da Secretaria de Educação à Distância, criado pela 

Portaria Nº 522 de 09 de abril de 1997 desenvolvido em parceria com os governos municipais 

e estaduais. O programa prepara recursos humanos como multiplicadores e professores nas 

escolas.  

O professor multiplicador é um especialista em capacitação dos professores das 

escolas para o uso da telemática em sala de aula e dos gestores das escolas, ajudam no 

processo de planejamento e incorporação das tecnologias assim como no suporte técnico e 

capacitação da equipe técnica da escola. 

Esse programa foi implantado em todos os estados da federação juntamente com a 

distribuição de 100 mil computadores. O Objetivo do Proinfo era de atender a 7,5 milhões de 

alunos de 6 mil escolas, Implantar 20 Núcleos de Tecnologia Educacional (NTEs), capacitar 

mil professores multiplicadores com curso lato sensu, capacitar 25 mil professores  para 

trabalhar com recursos de telemática em sala de aula e também  formar 6.600 técnicos  para 

dar suporte às escolas e NTEs, além de instalar 105 mil computadores nas escolas e 5 mil nos 

NTEs. Para ter acesso ao Programa é preciso que os estados e municípios apresentem um 

projeto e assinem um termo de adesão com o Ministério da Educação.  O programa é avaliado 

anualmente por meio de pesquisa aos alunos e professores.  

As novas tecnologias no contexto da reestruturação produtiva do capital 
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O Proinfo é mais um dos programas formulados e financiados pelo banco Mundial na 

educação brasileira, conforme explica Barreto (2011):  

Também datam de 1995 textos-chave do Banco Mundial estabelecendo como saída 

para a educação - e exigência para a concessão de empréstimos aos países do 

Terceiro Mundo - a utilização de "tecnologias mais eficientes", no movimento de 

quebrar o que está posto como "monopólio do professor na transmissão do 

conhecimento". "Tecnicamente" falando, a perspectiva é a de que o desempenho dos 

alunos depende menos da formação dos professores e mais dos materiais 

pedagógicos utilizados: um modelo de substituição tecnológica, fundado na 

racionalidade instrumental. Nestes termos, importa o aumento da produtividade dos 

sistemas educacionais, por sua vez atribuído ao uso intensivo das tecnologias. Não 

seria a educação a ferir a lógica do mercado (quanto maior a presença da tecnologia, 

menor a necessidade do trabalho humano) e a "ética" da acumulação do capital 

(BARRETO, 2001, pp. 17-18 apud MORAES 2014, p. 7). 

Moraes (2014) aponta a ―coincidência‖ de que um ano depois dessa ação do banco 

Mundial, foi extinto o PRONINFE criando o ProInfo, e alijou a universidade do processo.  

A principal agência responsável pela difusão das ideologias imperialistas na atualidade 

é, sem dúvida, o Banco Mundial
1
.  

O Grupo Banco Mundial (GBM) é constituído por sete organizações. São elas: Banco 

Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD), Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID), Corporação Financeira Internacional (CFI), Centro Internacional 

para Conciliação de Divergências em Investimentos (CICDI), Agência Multilateral de 

Garantias de Investimentos (AMGI), Instituto do Banco Mundial (IBM) e Painel de Inspeção. 

A expressão ―Banco Mundial‖ designa apenas o BIRD e a AID. 

Silva (2003, p. 287) faz uma síntese sobre a atuação do Banco Mundial na Educação 

Brasileira:  

- Apregoam que existe um distanciamento entre suas estruturas capitalistas internas 

e as virtudes proclamadas pela modernidade, sendo necessária a ajuda externa e a 

cooperação técnica. 

- Que os países subdesenvolvidos estão marcados pelo monopólio das forças 

oligárquicas e conservadoras na estrutura de poder, de forma que são entraves à 

aceitação de nova mentalidade. 

                                                           
1
 Dentre as mais importantes publicações do Banco, as que tratam da educação são as seguintes: a Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos (Jomtien, 1990); a Declaração de Nova Delhi (1993); O Marco de Ação de 

Dakar Educação para Todos (2000); a Declaração do Milênio (2000), a Declaração de Brasília (2004); 

Globalização, crescimento e pobreza - a visão do Banco Mundial sobre os efeitos da globalização (2003) e o 

Relatório Anual de 2006 do Banco Mundial (2007). 
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- As dificuldades do governo federal de planejar a educação, percebendo-a como 

fator de produção de recursos humanos necessários ao crescimento econômico 

desejado, assim como, por meio dela, preparar mão-de-obra qualificada. 

- O próprio empresariado industrial nacional vê a possibilidade de auferir maiores 

lucros com a presença das multinacionais e de explorar o mercado do ensino. 

- Que a abertura de mercados para as empresas multinacionais e os bancos 

estrangeiros se tornou necessária e a globalização inexorável. Em alguns casos, as 

exigências de licitações internacionais para compra de livros didáticos são 

reveladoras desta pressão para expansão de mercados para a venda de produtos e de 

serviços de empresas de outros países. 

- Aconselham a mudança de rumos aos investimentos na educação. Propõem 

redução de custos e induzem o pensamento de que a educação básica (1ª a 8ª série) 

seja prioridade de investimentos e os demais níveis de ensino podem ser ofertados 

pelas empresas de ensino privadas. 

- Pressionam os ministros e técnicos para que a tomada de decisões favoreça a 

entrada de capitais por meio de empresas de construção civil, transporte, telefonia, 

alimentos e equipamentos, abrindo mercado para o capital. 

- A indução de ações setoriais e isoladas de combate à má qualidade do ensino e 

para a reorganização curricular (por exemplo: os Parâmetros Curriculares Nacionais 

e o FUNDESCOLA). 

- Tratamento da educação como serviço público que pode ser transferido para as 

empresas privadas. 

- Induzem atitudes que priorizam uma cultura empresarial para as escolas, 

sinalizando uma relação de eficácia entre os recursos públicos e a produtividade do 

sistema escolar (SILVA, 2003, p. 287). 

Conforme Souza (2014), o MEC aplica sistematicamente esse pensamento, da mesma 

forma que todas as ações do Banco Mundial são consentidas. Há anuência da gerência do 

Estado capitalista burocrático e de seus técnicos, que atuam por meio de uma estrutura 

paralela ao MEC para avaliar e pressionar o cumprimento das ações.
2
 

Na verdade, o objetivo educacional do banco é controlar as populações pobres por 

meio dos principais aparelhos ideológicos. Pretende-se formar seres dóceis e 

passivos diante das imposições do capital e da miséria que se intensifica com as 

novas formas de organização econômica forjada da crise capitalista. É o mercado 

que regula tudo. As relações educacionais passam a ser também relações mercantis. 

A escola deve funcionar como uma empresa capitalista e servir ao mercado na 

produção de mão-de-obra barata, qualificada e semisservil que garanta maior 

                                                           
2
 ―Neste sentido, no Brasil, a presença do Banco Mundial faz-se por intermédio dos diretores, técnicos e 

conselheiros, que atuam nas decisões econômicas há mais de 50 anos, e associados com a equipe brasileira 

avaliam regularmente a capacidade de pagamento da dívida externa e dos empréstimos. Empurram aos governos 

as condicionalidades e sinalizam ao capital financeiro flutuante as possibilidades de rendas rápidas que permitem 

a continuidade do fluxo de capitais. Portanto, atestam e avaliam se o país tem condições de continuar pagando 

novos empréstimos em dia, regularmente‖ (SILVA, 2003, p. 289, apud SOUZA, 2014, p.123). 
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produtividade ao capital monopolista. Na verdade, a educação passou a ser 

entendida como investimento, pois ela prepara recursos humanos para atender ao 

mercado capitalista. Se a força de trabalho dos trabalhadores possui maior 

qualificação técnica, maior possibilidade de apropriação de capital, maior extração 

de mais-valia, de produtividade. Para transformar a escola num mercado a serviço 

do mercado, novos conceitos estão difundidos nas políticas educacionais: equidade, 

solidariedade e cooperação internacional, qualidade total, autonomia, excelência, 

eficácia, flexibilidade, capital humano, descentralização, poder local, formação 

abstrata e polivalente, participação da sociedade civil (ONGs, setor privado), ensino 

com novas tecnologias e superação da pobreza.  (SOUZA, 2014, p. 123).  

Nas décadas de 1940 e 1950, com o avanço dos métodos tayloristas-fordistas de 

organização da produção, pesquisadores como Georges Friedmann, Pierre Naville, Michel 

Crozier e Alain Touraine, passaram a discutir as relações de trabalho e os processos de 

mecanização e automação do trabalho, a fragmentação do trabalho, entre outras relações 

resultantes dessas novas formas de organização do mundo do trabalho.  Foi nesse período que 

o sistema produtivo sofreu inúmeras inovações, o que coloca a necessidade de qualificar 

trabalhadores para operar as máquinas cada vez mais presentes no trabalho industrial. Nas 

décadas de 1950 e 1960 destacam-se diversas teorias que apontavam para as vantagens que a 

educação poderia trazer para a economia se fosse planejada a partir das regras do processo 

produtivo. Dentre elas se destaca a Teoria do A teoria do capital humano de Theodore Schultz 

que trata da integração dos indivíduos na reprodução do capital e do desenvolvimento da 

riqueza das nações por meio da educação escolar.  

Nas décadas seguintes, com a aceleração da indústria e das novas tecnologias emergiu 

uma nova organização do trabalho em que a educação formal passou a ser de suma 

importância no sentido de qualificação dos trabalhadores, o que resultou na formulação de 

políticas públicas orientadas por organismos internacionais e conferências mundiais. A partir 

da década de 1970 com a chamada terceira revolução industrial lançam-se as bases da nova 

reestruturação produtiva que por sua vez interfere nas relações trabalho e capital 

No Brasil, Theodore Schultz (1974) com sua teoria do capital humano teve imensa 

repercussão e resultou na criação políticas educacionais voltadas para a formação profissional 

na qualificação com ênfase nos conhecimentos necessários aos processos produtivos. A teoria 

do capital humano foi imposta pelo imperialismo no Brasil nos anos de 1960, nas reformas de 

ensino feitas pela ditadura civil-militar. Os postulados da teoria do capital humano tiveram 

ampla influência no desenvolvimento das politicas, diretrizes e práticas educacionais no 

Brasil. 
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A teoria do capital humano e as orientações dos organismos internacionais em relação a 

educação tecnológica 

 

A teoria do Capital Humano desenvolvida na universidade de Chicago por Schultz a 

partir da década de 1950, expressa que ―ao investirem em si mesmas, as pessoas podem 

ampliar o raio de escolha posto à disposição. Esta é uma das maneiras por que os homens 

livres podem aumentar o seu bem-estar‖ (1971, p.33).  

Para o autor era necessário investir no capital humano para desenvolver a economia, 

os ganhos produtivos do trabalhador e por sua vez a melhoria das condições sociais dos países 

em desenvolvimento. Para gerar esse capital humano era necessário o investimento em 

educação para que a população se desenvolvesse e construísse mecanismos para a produção 

de riquezas. Essa necessidade de capital humano esta estritamente relacionada às exigências 

cada vez maiores por mão-de-obra capaz de absorver e se enquadrar nas novas tecnologias de 

produção capitalista globalizada. O aumento do grau de instrução, treinamento e educação 

levaria a um aumento da capacidade de produção, ou seja, a educação calcada em um 

determinado grau de qualificação de conhecimentos, habilidades e atitudes adquiridas, seria 

um fator culminante na capacidade de trabalho e produção (FRIGOTTO, 2003).  

Trata-se de um plano econômico que busca rentabilidade do capital através de um 

suposto plano de mobilidade individual e de desenvolvimento econômico. Essa teoria do 

capital humano serviu como ferramenta às politicas neoliberais voltadas para uma suposta 

solução das desigualdades sociais e de renda nos países assim de chamados de terceiro 

mundo, e efetivados por entidades internacionais sempre visando os interesses do capitalismo 

integrado e do grande capital, garantindo mão-de-obra barata, a venda de tecnologia 

ultrapassada a países periféricos e a manutenção da dependência econômica (FRIGOTTO, 

2003).  

Para Frigotto (2005, p 126), o conceito de capital humano vai mascarar a questão do 

imperialismo, ―passando à ideia de que o subdesenvolvimento nada tem a ver com as relações 

de poder, mas de um problema de diferença ou modernização de alguns fatores, onde os 

recursos humanos qualificados - capital humano - se constitui no elemento fundamental‖. 

Saviani (2007) caracteriza em suas linhas básicas, os fundamentos histórico-

ontológicos da relação trabalho-educação que, nas suas origens, se manifestava na forma de 

plena identidade e os percalços dessa relação ao longo da história e esboça a conformação do 
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sistema de ensino sob a égide do trabalho como princípio educativo, concluindo com a 

discussão do controvertido tema da educação politécnica. Saviani explica que a Teoria do 

Capital Humano está presente na educação escolar no processo de qualificação de mão de 

obra ara o mercado de trabalho capitalista: 

Essa situação tendeu a se alterar a partir da década de 60 com o surgimento da 

"teoria do capital humano", passando a educação a ser entendida como algo não 

meramente ornamental, mas decisivo para o desenvolvimento econômico. Postula-

se, assim, uma estreita ligação entre educação (escola) e trabalho; isto é, considera-

se que a educação potencializa trabalho. Essa perspectiva está presente também nos 

críticos da "teoria do capital humano", uma vez que consideram que a educação é 

funcional ao sistema capitalista, não apenas ideologicamente, mas também 

economicamente, enquanto qualificadora da mão-de-obra (força de trabalho) 

(SAVIANI, 2014, p.1). 

Em 1989, a Mesa Redonda Europeia dos Industriais apresentou um relatório com as 

necessidades de associar a educação às necessidades da indústria que deveria, a partir daí, 

concentrar sua atenção na definição do conteúdo de ensino, suas estruturas e seu 

funcionamento. Essas exigências do empresariado indicam que a escola deve ser flexível, que 

a formação deve ser polivalente e a escola deve ser desregulamentada, isso porque os sistemas 

de ensino precisam de uma renovação acelerada para atender aos interesses do mercado 

(MAUÉS, 1995, P. 14). 

Outros autores como Tumolo (1996) analisa trabalho e educação a partir do toyotismo 

apresentado como um novo padrão de ―acumulação flexível do capital‖ que superaria o 

taylorismo/ fordismo (TUMOLO, 1996, p. 13-15) e retoma a questão conceitual tratando ―da 

subsunção formal do trabalho à subsunção real da vida social ao capital‖ (2000, p. 27); Leher 

inclui nas discussões as políticas do Banco Mundial com o papel de formar um tempo linear 

hegemônico imposto pelo imperialismo no processo de educação e trabalho que seria o  

―principal meio capaz de conduzir os países, regiões e pessoas a se ajustarem ao tempo 

hegemônico no qual a educação se confundiria com as categorias tempo, desenvolvimento e 

crescimento‖ (1996, p. 11); Frigotto (1998) discute a reestruturação produtiva, a globalização 

excludente e a crise estrutural do trabalho assalariado e em 2001 discute a nova e a velha face 

da crise do capital e o labirinto dos referenciais teóricos (2001, p. 21-22), o neoliberalismo 

pós-estruturalista, pós-moderno e pós-crítico, onde prevalecem as teorias conservadoras que 

naturalizam o capitalismo como única realidade possível, apontando para possíveis 

transformações a partir das categorias marxistas (FRIGOTTO, 2001, p. 21-29);  Kuenzer, 
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(1998, p. 55) busca compreender o mundo do trabalho e os processos pedagógicos escolares e 

não-escolares; Trein e Ciavatta (2002) que discutem o percurso teórico e empírico dos 

pesquisadores brasileiros sobre essa temática. 

Em relação aos processos de inserção das novas tecnologias educacionais e de seus 

objetivos na formação do trabalhador para o mundo do trabalho atual, destacam- se o uso das 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) para que se consolide a chamada 

―sociedade da informação e do conhecimento‖ que nada mais é que uma ideologia do 

capitalismo, conforme explica Duarte (2001):  

A assim chamada sociedade do conhecimento é uma ideologia produzida pelo 

capitalismo, é um fenômeno no campo da reprodução ideológica do capitalismo. (...) 

E qual seria a função ideológica desempenhada pela crença na assim chamada 

sociedade do conhecimento? No meu entender, seria justamente a de enfraquecer as 

críticas radicais ao capitalismo e enfraquecer a luta por uma revolução que leve a 

uma superação radical do capitalismo, gerando a crença de que essa luta teria sido 

superada pela preocupação com outras questões ―mais atuais‖, tais como a questão 

da ética na política e na vida cotidiana, pela defesa dos direitos do cidadão e do 

consumidor, pela consciência ecológica, pelo respeito às diferenças sexuais, étnicas 

ou de qualquer outra natureza (DUARTE, 2001, p. 39). 

A educação para o uso de novas tecnologias tem sido analisadas como um processo de 

formação de capital humano, de formação de força de trabalho alienada para o mercado, conforme 

Frigotto (2005):  

O capital humano é função de saúde, conhecimento e atitudes, comportamentos, 

hábitos, disciplina, ou seja, é expressão de um conjunto de elementos adquiridos, 

produzidos e que uma vez adquiridos, geram a ampliação da capacidade de 

trabalho e, portanto, de maior produtividade. O que se fixou como componentes 

básicos do capital humano foram os traços cognitivos e comportamentais. Elementos 

que assumem uma ênfase especial hoje nas teses sobre sociedade do conhecimento e 

qualidade total (...) CEPAL, OREALC, CINTERFOR, entre outras foram agências 

representantes de organismos internacionais na América para disseminar as 

estratégias de produzir capital humano (FRIGOTO, 2005, p. 94). 

Para Souza (2014, p. 126) a sociedade do conhecimento é um conceito adaptado à 

reestruturação do capitalismo para ―qualificar trabalhadores para operar um sistema laboral 

informatizado, que tenham capacidade para ―resolver problemas‖ e, principalmente, que se 

submetam ao trabalho superexplorado e precarizado‖. Para Frigotto (2005, p. 104), as 

mudanças do conceito de capital humano para sociedade do conhecimento ―expressam a 

forma mediante a qual ideologicamente se apreende a crise e as contradições do 

desenvolvimento capitalista e encobre os mecanismos efetivos de recomposição dos interesses 

do capital e de seus mecanismos de exclusão‖.  
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A lógica dessas políticas de inclusão da tecnologia na escola tem sido a de formar 

trabalhadores flexíveis, com contratos flexíveis, salários, flexíveis, com ―competências e 

habilidades‖ para atuar num mercado de trabalho precário e cada vez mais explorado.   

O capitalismo difunde as tecnologias, que podem gerar cada vez mais lucros aos 

capitalistas e para isso é preciso difundi-las e ensinar as pessoas a usa-las. Conforme Moran 

(1995, p.1) ―Tanto as tecnologias –o hardware- como os serviços que elas propiciam -os 

programas de utilização- crescem pela organização empresarial que está por trás e que as 

torna viáveis numa economia de escala‖.  

Para Barreto (2004) a presença das TICs tem sido cada vez mais constantes no 

discurso pedagógico:  

―[...] compreendido tanto como o conjunto das práticas de linguagem desenvolvidas 

nas situações concretas de ensino quanto as que visam a atingir um nível de 

explicação para essas mesmas situações. Em outras palavras, as TIC têm sido 

apontadas como elemento definidor dos atuais discursos do ensino e sobre o ensino, 

ainda que prevaleçam nos últimos. Atualmente, nos mais diferentes espaços, os mais 

diversos textos sobre educação têm, em comum, algum tipo de referência à presença 

das TIC no ensino. (BARRETO, 2004, p. 1182) 

 

Segundo Barreto, a própria designação ―professor‖ já não é a mesma: 

 
 A própria designação ―professor cedido espaço a ―facilitador‖,―animador‖, ―tutor‖, 

―monitor‖ etc. E monitor, nos seus múltiplos sentidos, pode ser uma imagem-síntese 

da precarização do trabalho docente. Consultando os significados dicionarizados da 

palavra,8 é possível identificar: (1) aquele que dá conselhos, lições, que admoesta; 

(2) aluno que auxilia o professor no ensino de uma matéria, em geral na aplicação de 

exercícios, na elucidação de dúvidas etc., fora das aulas regulares; (3) instrumento 

que controla o funcionamento de um equipamento ou sistema;(4) aparelho receptor 

utilizado para se supervisionar a qualidade do vídeo e/ou áudio durante uma 

transmissão ou gravação; e (5) dispositivo de saída de dados, no qual se visualizam 

as informações apresentadas por um computador; a tela do computador. Tomando o 

primeiro e o segundo sentidos, se o professor é posto como monitor, quem ocupa a 

posição de professor? (BARRETO, 2004, p. 1186). 

 

Esse tipo de educação com uso de tecnologia tem sido recomendado pelos organismos 

multilaterais do imperialismo como o Banco Mundial, segundo Barreto & Leher:  

 

Um admirável mundo novo emerge com a globalização e com a revolução 

tecnológica que a impulsiona rumo ao futuro virtuoso‖. (...) A partir dessa premissa, 

organismos internacionais e governos fazem ecoar   proposição: é preciso reformar 

de alto a baixo a educação, tornando-a mais flexível e capaz de aumentar a 

competitividade das nações, únicos meios de obter o passaporte para o seleto grupo 

de países capazes de uma integração competitiva no mundo globalizado. 

(BARRETO & LEHER apud BARRETO, 2004, p. 1188-1189) 
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Segundo a autora essa ordem se constituiu pela substituição tecnológica e pela 

racionalidade instrumental, no processo de ―flexibilização‖, especialmente na precarização do 

trabalho docente. Da mesma forma, analisa Chauí (1999, 33): ―sem alterar o processo de 

formação de professores do ensino básico e sem alterar seus salários aviltantes, tudo irá bem 

na educação desde que haja televisões e computadores nas escolas‖. 

O uso de tecnologias não pode se reduzir a ferramentas de ensino a distância e do uso 

das TICs na escola. Os processos de implantação de TIC tem sido o de promover um ensino 

tecnicista fundamentado nas pedagogias das competências que se articulam à teoria do capital 

humano, de maneira a garantir a formação do tipo ideal de trabalhador para o trabalho 

flexível, precário e alienado oferecido no contexto da reestruturação produtiva. 

 

A educação politécnica e o trabalho humano 

 

A formação Omnilateral (integral) é o centro da análise marxista no que se refere ao 

problema da educação. Para Marx, o trabalho alienado capitalista foi criado pelas relações 

burguesas estranhas e pela divisão social do trabalho. Marx entendia a educação burguesa 

como uma formação unilateral que se apresentava a partir da própria separação de classes 

antagônicas, base para se desenvolver modos diferentes de apropriação e explicação do real, 

com o qual os indivíduos dessas classes têm níveis de desenvolvimento. Ao mesmo tempo em 

que divide os seres humanos, por exemplo, nas especificidades do trabalho manual ou 

intelectual, internaliza neles diversos valores burgueses como a competitividade e o 

individualismo. 

Na análise de Marx e Engels, o trabalho é que nos diferencia do conjunto dos outros 

animais. Pelo trabalho os seres humanos criam e recriam sua existência através da 

transformação da natureza. Entendemos que diferente de outras abordagens que veem no 

desenvolvimento da tecnologia da informação o fim da centralidade do trabalho, entendemos 

que por detrás da robótica ou de Linguagens de Informação, está presente o trabalho humano 

e não o seu fim.  

Se o Capitalismo escraviza o homem e a educação unilateral capitalista tem por 

objetivo manter a sustentação das relações burguesas a formação Omnilateral seria ―o chegar 

histórico do homem a uma totalidade de capacidades e‖ ―uma totalidade de capacidade de 
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consumo e gozo‖, um estágio de desenvolvimento no qual ―o trabalhador tem estado excluído 

em consequência da divisão do trabalho‖ (MANACORDA, 1991).  

A formação Omnilateral pressupõe o desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades mediante o domínio teórico e prático da realidade social sem qualquer 

submissão, sendo possível na sua forma plena apenas com a superação do capitalismo. 

Contudo, no cotidiano das relações educacionais podem-se exercitar relações não alienadas 

entre os indivíduos que apontem para uma ruptura radical. A formação politécnica, enquanto 

crítica radical à sociedade excludente é uma proposta diferenciada de formação desenvolvida 

no interior da sociedade capitalista (FRIGOTTO, 1991, p. 270). 

Contudo, a natureza da sociedade capitalista é a acumulação, sendo a ciência nesta 

sociedade transformada em catalizadora para impulsionar as forças produtivas e os meios de 

produção. Mesmo as recentes políticas educacionais que se apresentam sob a ótica de uma 

formação Omnilateral, politécnica ou ―integral‖ visam o aligeiramento de uma ―qualificação 

profissional‖ com o objetivo apenas de aumentar a capacidade de produção da mão de obra, 

ou seja, produzir Mais-Valia, conforme afirma Saviani: ―A sociedade capitalista desenvolveu 

mecanismos através dos quais procura expropriar o conhecimento dos trabalhadores e 

sistematizar, elaborar esses conhecimentos, e devolvê-los na forma parcelada (SAVIANI: 

2003, p. 137). 

A politecnia representa uma proposta de formação que superaria a dicotomia trabalho 

intelectual versus trabalho manual, partindo do pressuposto do trabalho como princípio 

educativo geral. Em síntese o termo politecnia significa ―múltiplas técnicas‖, contudo deve-se 

ter o cuidado de não se entender como uma totalidade de técnicas fragmentadas, mas uma 

formação que vincule todo o trabalho humano: 

A noção de politecnia contrapõe-se a essa idéia, postulando que o processo de 

trabalho desenvolva, em uma unidade indissolúvel, os aspectos manuais e 

intelectuais. Um pressuposto dessa concepção é que não existe trabalho manual puro 

e nem trabalho intelectual puro. Todo trabalho humano envolve a concomitância do 

exercício dos membros, das mãos, e do exercício mental, intelectual. Isso está na 

própria origem do entendimento da realidade humana como constituída pelo 

trabalho. (SAVIANI: 2003, p.138). 

Nos últimos anos ampliou-se a defesa de uma escola em tempo integral como se ela 

representasse o desenvolvimento de um ensino integral que vincula uma formação 

politécnica ou até mesmo Omnilateral. E para isso a informática é uma das principais 
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ferramentas que daria as condições para a ampliação de conhecido e de desenvolvimento de 

uma suposta formação politécnica.  

O desenvolvimento da informática e de outras tecnologias não vislumbram a 

automação completa da produção para liberar os trabalhadores para um tempo livre, para 

usufruírem de todo o progresso técnico existente. Ao contrário, o progresso técnico desde a 

primeira revolução industrial inglesa do século XVIII, ou da segunda revolução industrial do 

século XIX ou mesmo do sistema toyotista objetivou maximizar os lucros das grandes 

empresas capitalistas. 

  

Considerações Finais 

 

O que vemos em termos de emprego de tecnologias nos sistemas de ensino que 

estudamos é a utilização de tecnologia obsoleta que já foi descartada dos mercados e os 

Estados agem como compradores desse tipo de tecnologia. Ao mesmo tempo em que o Estado 

tem o papel de garantir o fim dos estoques de equipamentos já ultrapassados, as políticas 

educacionais para o setor têm por objetivo qualificar mão de obra barata para atender o 

processo de automação comercial. 

Nem a tecnologia que se desenvolveu até aqui tem por objetivo a felicidade e 

desenvolvimento da espécie, nem os sistemas educacionais objetivam formar de forma 

integral os estudantes, que fogem completamente a visão de ensino politécnico. Toda a 

tecnologia está disponível para quem tem capital para consumi-la. Da mesma forma o que há 

é um adestramento de trabalhadores e estudantes para que saibam executar com perfeição uma 

determinada função que exige um nível de conhecimento técnico específico a ser empregada 

no mercado de trabalho. 

A humanidade nunca produziu tanto alimento, nunca se cultivou e colheu tantos grãos, 

contudo há milhões de seres humanos morrendo de fome, outros tantos vivendo abaixo da 

linha da pobreza e o número de desempregados aumenta em todo planeta, sobretudo nos 

países imperialistas. No Brasil, o progresso técnico na produção de grãos aumenta os conflitos 

agrários e expulsa mais camponeses e indígenas de suas terras. Entre o lucrar mais e o 

desenvolvimento social, não há qualquer vacilação por parte dos grandes monopólios que 

querem extrair ao máximo seus lucros. 
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O ensino politécnico que serviria ao povo diria respeito à apropriação por todos dos 

fundamentos científicos de técnicas diferentes que caracterizam todo o processo de trabalho 

produtivo moderno onde todos possam desempenhas diferentes modalidades de trabalho de 

forma multilateral que abarca todos os ângulos da prática produtiva já que o estudante 

dominou todos os princípios da organização do sistema produtivo. 

A difusão do conhecimento tecnológico enquanto uma apropriação coletiva e a defesa 

de uma formação Omnilateral pressupõe a superação do capitalismo. A defesa de um ensino 

verdadeiramente politécnico e que sirva ao povo consiste em organizar estudantes e 

professores em construí-lo de forma autônoma, rompendo com as políticas governistas que 

apenas seguem os ditames de políticas impostas pelas agencias imperialistas. 
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RESUMO 

A formação inicial e continuada dos docentes é imprescindível para o desenvolvimento da qualidade do ensino 

dentre outros fatores, como as condições e a relação de trabalho, que envolve a profissão docente. Diferente das 

outras profissões que dominam o objeto do seu trabalho, o professor não o domina porque no exercício da 

docência prevalecem as relações que acontecem através da prática educativa. Propomos a reflexão sobre a 

formação inicial e continuada dos docentes à luz dos autores: Marcelo Garcia, Maurice Tardif, Francisco 

Imbernón, Bernard Charlot, Bernadete Gatti, além de Leis que normatizam e regulamentam a formação inicial e 

continuada dos professores, como Lei Diretrizes e Bases (LDB), Plano Nacional da Educação (PNE), o texto de 

discussão do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) organizado por Milko Matijascic, bem como a 

portaria 158 publicada no diário oficial dia 10 de agosto de 2017 e o decreto 8.752, de maio de 2016. No entanto, 

apesar dos documentos assegurarem a formação inicial e continuada, precisamos, enquanto docentes, nos 

mobilizar a fim de que as políticas educacionais se efetivem e proporcionem uma estrutura organizativa mais 

flexível e descentralizada. Ademais, que os professores sejam sujeitos que planejam, executam e avaliam sua 

própria formação, partindo do seu contexto, a renovar as esperanças nas transformações educacionais 

indispensáveis para uma sociedade cada dia mais dinâmica. 

 
Palavras-chave: Formação. Docência. Trabalho 

 

ABSTRACT 

The initial and continuous training of teachers is indispensable for the development of the quality of teaching and 

anothers factors, such as the conditions and the employment relationship, which involves a teaching profession. 

Unlike the other professions that dominate the object of their work, the professor does not dominate it because in 

the exercise of teaching prevails the relationship that occur through the educational practice. We propose a 

reflection about the initial and continuous training of the teachers in the light of the authors: Marcelo Garcia, 

Maurice Tardif, Francisco Imbernón, Bernard Charlot, Bernadete Gatti, besides laws that regulate the initial and 

continuous training of the professors, like Law Guidelines and Bases (LDB), National Education Plan (PNE), the 

Institute of Economic and Applied Research (IPEA) discussion text organized by Milko Matijascic, as well as 

the decree 158 published in the official diary on August 10, 2017 and the decree 8.752 of May 2016. However, 

although the documents ensure the initial and continuous training, we need, while teachers, mobilize us in order 

to the educational policies be effective and provide a more flexible and decentralized organizational structure. In 

addition, professors are subjects who plan, execute and evaluate their own formation, starting from its context, to 

renew hopes in the educational transformations needful for an ever more dynamic society. 

Keywords: Training. Teaching. Job. 

 

Introdução 

A formação inicial e continuada, bem como as políticas educacionais que zelam pela 

sua eficácia é a temática discutida neste trabalho. As transformações pelas quais passam a 

profissão docente, as licenciaturas não conseguem alcançar efetivamente os futuros 

mailto:alvino.amorim@ifro.edu.br
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professores na sua integralidade, criando uma lacuna na formação inicial. Logo, temos a 

necessidade da formação continuada, que, como afirma Gatti: 

 

[...] muitas das iniciativas públicas de formação continuada no setor educacional 

adquiriram, então, a feição de programas compensatórios e não propriamente de 

atualização e aprofundamento em avanços do conhecimento, sendo realizados com a 

finalidade de suprir aspectos da má formação anterior, alterando o propósito inicial 

dessa educação – posto nas discussões internacionais -, que seria o aprimoramento 

dos profissionais nos avanços, renovações e inovações de suas áreas (GATTI, 2008, 

p.58). 

 

A complexidade do trabalho docente pode corroborar para uma formação aligeirada 

que não contemple como deveria as disciplinas pedagógicas. Essas não dialogam com as 

disciplinas específicas e, em consequência, há a ausência da interdisciplinaridade e 

multidisciplinaridade, privilegiando a formação por disciplina. Além disso, a distância entre a 

Escola e a Universidade provoca a ineficiência da formação docente e, como afirma Giroux, 

(1999, p. 166) ―a docência é um trabalho intelectual e não puramente técnico, está aí um 

núcleo para ser debatido porque as instituições com suas atribuições nos transformam em 

técnicos‖.  

A formação continuada em Rondônia registrou um aumento entre 2012 e 2015, saindo 

de 25,7 % em 2012 para 31,4% em 2015 em um universo de 17.239 professores em 2012 e 

17.698 em 2015 (BRASIL, 2016, p.376). 

 A LDB e o PNE, que asseguram o direito a formação continuada a todos os 

professores não é respeitada, com isso, não consegue chegar a todos os professores, conforme 

mostra o relatório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

Nessa perspectiva, têm-se as políticas de formação e a legislação como fonte de estudo 

desse trabalho que propõe uma análise reflexiva à luz de alguns pensadores que pesquisam a 

formação inicial e continuada com o propósito de constatar a eficiência ou ineficiência dos 

programas de formação. 

 

Objeto de Estudo 

O nosso objeto de estudo é traçar um diagnóstico da necessidade de formação 

continuada dos professores de Filosofia da rede pública rede Estadual, na cidade Vilhena.  

 

Fundamentação Teórica 



 

684 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

O trabalho docente é fundamental, sobretudo na educação básica para ―desenvolver o 

educando e assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania‖ como 

assegura a LDB 9394/96 no seu artigo 22. A relação pedagógica envolve sujeitos, e histórias 

de vida em comunidades diversificadas em diferentes contextos, geográficos e culturais. O 

professor vivencia e interpreta a realidade de forma singular, porém muitos educadores 

encontram-se em um cenário de precarização no seu trabalho. Nesse contexto, constata-se um 

processo permanente de desvalorização do docente como um profissional, quando 

observamos  as políticas implantadas pelo governo. O Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), em estudo recente junho de 2017 sobre os professores da Educação Básica 

no Brasil, faz uma análise de suas condições de vida, inserção no mercado de trabalho e 

remuneração, revela uma condição de precarização salarial e de estrutura organizativa,  a lei 

do piso salarial não é respeitada por Estados e Municípios. 

A Formação Docente está inserida num contexto de grande transformação na 

comunidade social, e isso muda nossa perspectiva do que se deve ensinar e aprender; o Estado 

fundamenta suas políticas em uma racionalidade econômica, corroborando para a exclusão 

social de crianças e jovens. O docente, na sua idiossincrasia, não consegue conceber a 

educação como superação da pobreza endêmica. Imbernón (2010) divide as etapas da 

formação assim: 

 

Até os anos de 1970: Início; Anos de 1980: paradoxo da formação, o auge da técnica 

na formação e a resistência prática e crítica; anos de 1990: introdução da mudança, 

apesar de tímida; Anos 2000 até a atualidade: busca de novas alternativas. 

(IMBERNÓN, 2010, p.15). 

 

O Ministério da Educação, as secretarias estaduais e municipais de educação não 

possibilitam as alternativas de mudanças, as escolas que trabalhamos caracterizam-se pela 

burocratização do nosso serviço, pelas regras administrativas, pelos instrumentos pedagógicos 

e pela falta de recursos financeiros, os quais dificultam e precarizam as condições de trabalho 

dos professores. Estes, no exercício de sua profissão estabelecem uma relação dialética com 

as escolas onde ensinam, com os alunos e com os conteúdos programáticos. Garcia (1999) faz 

uma retomada do conceito de formação do professor como: 

Área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e prática que, no 

âmbito da didática e da organização escolar, estuda os processos através dos quais os 
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professores em formação ou em exercício se implicam individualmente ou em 

equipe, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram 

seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permitem intervir 

profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com 

o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os alunos recebem. (GARCIA, 

1999, p. 26). 

Os cursos oferecidos pelas secretarias de educação e órgãos gestores não tem 

contribuído para os desafios encontrados na sala de aula, lembramos da notícia vinculada à 

mídia em rede nacional da professora Márcia Friggi de Indaial, de Santa Catarina, agredida 

com socos por um adolescente de 14 anos. Fica a pergunta: e o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação? Sabemos que essa agressão não é um fato isolado e a formação do 

professor está influenciada tanto pelo contexto interno, a escola, quanto pelo contexto externo, 

a comunidade. Além da violência como um obstáculo da formação, a improvisação nas 

modalidades de formação, chamadas de formação in company, a formação vista como 

incentivo salarial ou promocional, os horários inadequados que sobrecarregam o trabalho do 

professor e a falta de recursos financeiros para atividades de formação, também são 

problemas que atrapalham o aperfeiçoamento da formação docente. 

O artigo 61 da LDB 9394/96 nos incisos I, II, III e IV define quem são os profissionais 

da educação escolar básica. 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação 

infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 

III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim. 

IV-  profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de 

ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência 

profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades 

educacionais da rede pública ou privada. ( p. 34 35). 

 

O PNE nas metas 15, 16, 17 e 18 evidencia a necessidade de valorização dos 

profissionais da educação. Parece-nos que faltou um diagnóstico das formas de atuação dos 

professores em suas salas de aula. Vejamos o que as metas propõem:  

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 

III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 

todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 
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Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a 

todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

Meta 17: valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

Meta 18: assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para 

os(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino e, para o plano de carreira dos(as) profissionais da educação básica pública, 

tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 

nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. (PNE p. 12) 

 

Existe  projeto de formação, mas as políticas ainda são de transmissão, uniformes e 

descontextualizadas. Decide-se a nível nacional e aplica-se para todos, sem diferenciação, 

salva raras exceções, e se distancia da realidade da sala de aula, sempre baseada em um 

professor ideal, embora saiba que isso não existe. O docente é um profissional da contradição, 

como aponta (CHARLOT 2008 p.46) ―os professores sofrem novas pressões sociais. Já que os 

resultados escolares dos alunos são importantes para as famílias e para o ‗futuro do país‘, os 

professores são vigiados, criticados‖. 

Não encontramos equidade nos investimentos da educação e os professores estão 

trabalhando em contextos de desigualdade e opressão, sem formação específica de nível 

superior, sujeitos a ministrarem aulas em duas, três escolas. Isso fragmenta o processo de 

ensino-aprendizagem e compromete sua prática educacional, formadora, social e libertária 

que deveria ser o centro da ação pedagógica numa relação de equidade entre professores e 

alunos. O trabalho do professor depende do aluno, para Tardif (2014, p. 67) ―[..] ninguém 

pode forçar alguém a aprender embora se possa forçá-lo a fazer de conta que aprende ou 

submetê-lo aos símbolos exteriores da aprendizagem‖. O professor, diferente de outras 

profissões, não controla totalmente seu objeto de trabalho, embora lhe é solicitado 

desenvolver a pessoa e formar o trabalhador, assegurar a igualdade de oportunidades e 

promover a mobilidade e a coesão social. 

As condições de moradia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), dependem de um conjunto de fatores combinados, a saber: construção de alvenaria 

ou madeira tratada com telhas ou lajes; acesso à água potável com canalização, coleta de 

esgoto – ou fossa séptica – e lixo; máximo de duas pessoas por dormitório com banheiro no 

domicílio; e, finalmente, acesso à telefonia e à eletricidade (IPEA p. 15-16). Os professores 
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estão inseridos nesta realidade que se verifica em todas as regiões do Brasil: condições 

inadequadas de moradia, que interferem no trabalho docente.  

A aprovação da Emenda Constitucional Nº 95 de 15 de dezembro de 2016, limitou os 

investimentos nas políticas de valorização dos profissionais da educação precarizando ainda 

mais as condições de trabalho, a viabilidade de formação inicial e continuada dos docentes e 

técnicos administrativos de Escolas, Institutos Federais e Universidades. Constata-se nesta 

Emenda Constitucional citada a contradição com a LDB/96 e o Plano Nacional de Educação. 

Vejamos o artigo 109 e seus incisos: 

Art. 109. No caso de descumprimento de limite individualizado, aplicam-se, até o 

final do exercício de retorno das despesas aos respectivos limites, ao Poder 

Executivo ou a órgão elencado nos incisos II a V do caput do art. 107 deste Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias que o descumpriu, sem prejuízo de outras 

medidas, as seguintes vedações: 

I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 

remuneração de membros de Poder ou de órgão, de servidores e empregados 

públicos e militares, exceto dos derivados de sentença judicial transitada em julgado 

ou de determinação legal decorrente de atos anteriores à entrada em vigor desta 

Emenda Constitucional; 

II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa; 

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições 

de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas 

decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios; 

V - realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas 

no inciso IV; 

VI - criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de 

representação ou benefícios de qualquer natureza em favor de membros de Poder, do 

Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos 

e militares; 

VII - criação de despesa obrigatória; e 

VIII - adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da 

variação da inflação, observada a preservação do poder aquisitivo referida no inciso 

IV do caput do art. 7º da Constituição Federal. 

O Estado deveria ofertar gratuitamente a formação em nível superior a todos os 

integrantes do magistério, bem como a profissionalização dos funcionários em cursos de nível 

médio, superior e com acesso à formação continuada e à pós-graduação, tal qual previstas 

para os/as professores/as. Tínhamos uma previsão no PNE da consolidação da política 

nacional de formação de professores e de funcionários, unificada, respeitando-se as 

peculiaridades de cada processo formativo. No entanto, as políticas incipientes de formação 

ofertadas pelo Estado trazem prejuízos irreparáveis à educação pública. O processo de 

formação inicial segue em uma lógica inversa de responsabilidade, o estado encarrega o/a 

profissional pela sua formação, desresponsabilizando-se pela oferta nas universidades 
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públicas. Imbernón (2010, P.47) nos alerta que ―A formação continuada deveria promover a 

reflexão dos professores, potencializando um processo constante de auto-avaliação sobre o 

que se faz e por que se faz‖.  

Tardif (2014, P.195) ao refletir sobre os fins do trabalho docente, cita Marx em A 

Ideologia Alemã ―o próprio do trabalho humano o que o distingue das realizações da formiga, 

da abelha e do castor é que o trabalhador elabora uma representação mental de seu trabalho 

antes de realizá-lo e a fim de realizá-lo‖. Poderíamos dizer que seria um avanço o decreto 

8752/16, o qual dispõe sobre a política nacional de formação dos profissionais da Educação 

Básica, porém compreendemos que a comunidade escolar tenha liberdade para coletivamente 

planejar, pensar, discutir e executar seu projeto político pedagógico. 

O Tripé Ensino, Pesquisa e Extensão são fundamentais para a formação inicial e 

continuada dos docentes, mas acontecem em raras exceções. As Escolas estão desvinculadas 

das Universidades, não havendo sintonia, salvo alguns projetos individualizados, mas, 

enquanto política, não conhecemos essa troca de saberes entre as Universidades e Escolas. Os 

convênios entre as universidades públicas e privadas e as redes públicas de ensino são 

meramente formais, limitando-se a garantir o acesso dos estagiários às escolas. 

A formação docente, apesar da fundamentação legal, percebe que o poder público não 

tem proporcionado às instituições educacionais condições para desenvolver a formação 

continuada, tendo como foco os professores, os sujeitos ativos e os protagonistas deste. 

Sempre é proposto formação – treino não alcançando o objetivo, que deveria ser uma 

formação mais dialógica, participativa e ligada às instituições educacionais e a projetos de 

inovação, menos individualista. Com a ausência do Estado com políticas efetivas na formação 

dos professores, as instituições privadas é que fazem esta formação. Uma pesquisa sobre a 

formação de Professores no Brasil Diagnóstico, agenda políticas e estratégias para a mudança 

sobre a coordenação de Fernando Luiz Abrucio (2016) constatou que: 

80% dos alunos de pedagogia estudam em faculdades particulares, grande parte em 

cursos noturnos – e quase metade dos estudantes das licenciaturas também se 

encontra nessa situação. O processo foi impulsionado por políticas como o Programa 

Universidade para Todos (Prouni) e, ma recentemente, o Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies) (ABRUCIO, 2016, p. 14). 

 

Segundo Abrucio (2016), ―houve um aumento do número de docentes com formação 

superior chegando a 75% em 2013‖. Mas tem que se destacar que as regiões Norte e Nordeste 

detectaram grande desigualdade. Esse percentual na formação inicial não aumentou a 
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qualidade na educação, constatado por Gatti (2013, apud ABRUCIO p.15) ―pesquisa feita com 

os próprios licenciados revela que, em geral, os cursos nas instituições privadas são baseados, 

prioritariamente, em apostilas com resumos de livros, revelando a precariedade dessas 

graduações‖. 

Não é raro encontrar professores atuando em sala de aula sem a formação específica, 

como nas áreas de Matemática, Física, Química Biologia, Filosofia e Sociologia, entre outras. 

O PNE ressalta a importância de ―implantar programas específicos para a formação de 

professores para as populações do campo, comunidades indígenas e povos quilombolas‖. 

(PNE, p.49). A formação na educação superior deve ser impreterivelmente, um curso 

específico para cada área de atuação, não serve qualquer curso. A título de exemplificação, o 

professor de Filosofia cursa licenciatura em Filosofia para atuar nesta área específica 

conforme o artigo 61 da LDB 9394/96. 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) é um avanço 

reconhecido, porque o estágio não é suficiente, mas o PIBID é um programa especial e nesse 

sentido concordamos com Luce, é hora de o PIBID ―alçar seus processos de trabalho e os 

recursos que os possibilitam à condição de institucionalização, isto é, da excepcionalidade à 

regularidade nas práticas e nos orçamentos das escolas e das universidades‖( LUCE, 2017, 

p.189). 

O trabalho docente que se inicia com sua formação inicial e continua na sua vida 

profissional, e o seu trabalho é interdependente no tempo, é um trabalho coletivo de longa 

duração. Paradoxalmente, o professor trabalha quase exclusivamente só, de maneira 

autônoma. As Universidades, as escolas e as secretarias devem trabalhar em sintonia para 

promoverem discussões e aprendizagens interdisciplinares e interinstitucionais. 

A formação docente inicial, segundo Imbernón (2011) deve evitar passar a imagem de 

um modelo profissional assistencial e voluntarista. Esse modelo de formação adapta-se e 

promove no docente uma incapacidade de crítica à ordem social, econômica e política. 

Portanto, há a urgência de políticas de formação que possibilite o futuro docente a assumir a 

tarefa educativa na sua complexidade. Afirma Imbernón: 

 

Atuar na docência reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessário, isto é, 

apoiando suas ações em uma fundamentação válida para evitar cair no paradoxo de 

ensinar a não ensinar, ou em uma falta de responsabilidade social, e política que 
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implica todo ato educativo e em uma visão funcionalista, mecânica, rotineira, 

técnica, burocrática e não reflexiva da profissão. [...] A estrutura da formação inicial 

deve possibilitar uma análise global das situações educativas que, devido à carência 

ou à insuficiência da prática real, se limitam predominantemente a simulações 

dessas situações (IMBERNON, 2011, p. 63). 

 

Como romper com o ato educativo que corrobora para uma ação acrítica dos 

professores? Estes têm saberes que são regidos por certas exigências de racionalidade, que 

lhes permitem emitir juízos diante das condições contingentes de seu trabalho. Sabemos que a 

formação que não respeita o princípio da autonomia humana no contexto de uma sociedade 

plural é recorrente de uma formação aligeirada e precária, não possibilitando ao futuro 

docente, no seu exercício profissional, superar os entraves e dificuldades encontradas. Não é 

raro encontrar professores que não conseguem tomar uma decisão de certos casos, como 

remarcar uma avaliação e mudar o local da aula, pois recorrem à sua chefia imediata numa 

submissão contrária a sua função docente. 

Os professores não são técnicos que executam instruções e propostas elaboradas por 

especialistas, porém é este o desafio de superar a dimensão puramente técnica que a formação 

enfrenta. Nesse sentido, concordamos com Tardif (2014, p. 217-218), quando ressalta que ―os 

saberes dos professores dependem intimamente das condições sociais e históricas nas quais 

ele exerce seu trabalho‖. É na sala de aula, no exercício de sua profissão que o professor vai 

descobrindo-se como sujeito e não objeto da formação.  

A formação inicial e continuada dos professores desde a LDB 9394/96 foi uma 

preocupação para que todos os professores alcançassem em dez anos a formação de nível 

superior. Todavia, a meta não foi atingida, revogou o artigo 87. O artigo 63 da LDB 9394/96, 

nos incisos II e III, assegura que os Institutos Superiores manterão ―programas de formação 

pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à 

educação básica; programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis‖. (LDB, p. 36-37). 

Assim, encontra-se uma enorme lacuna no que a LDB garante e o que é efetivado. Em 

uma rápida verificação nos Estados e Municípios constatou-se que as mudanças previstas na 

LDB não conseguiram produzir os efeitos desejados para os profissionais da educação básica, 

houve o crescimento do percentual de professores da educação básica com mais de um 

empregador, mas em atividade que não é a de docente. O reduzido salário da atividade 

docente estimula a busca de outras atividades para completar o orçamento familiar. Prova 
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disso é a pesquisa realizada pelo IBGE (2015), que nos alerta para essa realidade. Vejamos na 

tabela. 

 

Tabela 1: Professores da educação básica com mais de um empregador nessa condição 

ou atuando em outras ocupações segundo região, situação de domicílio e tipo de 

empregador no trabalho docente (2015). (Em %) 

 

 

                                                                 Atividades Docentes                              Outras atividades 

(fonte IBGE, 2015 apud IPEA 2017) 

 

Analisando a tabela, as escolas que apresentam melhor desempenho em termos de 

aprendizagem são aquelas que contam com professores em regime de dedicação exclusiva. 

Chama atenção que os professores da educação básica, que exercem outras atividades, não se 

restringem à função docente é a sobrevivência num mercado excludente.  

Região e local de 

domícilio 
Federal Estadual Municipal Privada Federal Estadual Municipal Privada 

Metropolitano - 7,2 7,7 4,8 - 8,9 7,7 4,8 

Urbano 
NORTE  não metropolitano 

- 13,6 5,5 4,6 - 4,5 3,2 9,8 

Rural - 19,9 3,0 - - 10,4 2,6 - 

Metropolitano - 8,4 8,5 5,9 - 15,3 2,8 7,2 

NORDESTE    Urbano não 
metropolitano 

- 17,3 8,9 6,0 - 10,8 5,7 12,2 

Rural - 5,8 4,3 - - 23,3 9,4 - 

Metropolitano - 14,2 10,5 3,2 - 7,9 2,7 5,8 

 
SUDESTE                 Urbano 

não  metropolitano 

- - 9,3 8,0 - 11,5 6,8 15,3 

Rural - - 5,8 - - 22,7 5,8 - 

Metropolitano - - 12,3 7,0 - 2,8 5,3 7,0 

SUL               Urbano não 
metropolitano 

- - 10,3 1,9 - 10,5 6,8 25,3 

Rural - - 15,1 - - 8,6 3,1 - 

Metropolitano - - - 7,3 - 0,9 - 5,5 

CENTRO- OESTE       

Urbano não 
metropolitano 

- - 7,3 6,3 - 6,4 3,3 10,1 

Rural - - 5,8 - - - 12,0 - 

BRASILMetropolitan

o 

- 11,1 10,3 4,3 - 7,4 3,2 6,1 

Urbano não 

Metropolitano 
- 15,3 8,8 6,3 - 9,6 5,8 14,7 

Rural - 10,7 5,3 - - 16,0 7,1 - 
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O profissional docente, na sua formação inicial, segundo Garcia (1999), deverá 

dominar primeiro o conhecimento psicopedagógico, isto é, os conhecimentos relacionados ao 

ensino e à aprendizagem; em segundo lugar, o conhecimento do conteúdo está de mão dada 

com o conhecimento psicopedagógico, ou seja, tem que conhecer a estrutura da disciplina que  

ensinará; na terceira posição, o conhecimento didático do conteúdo é a sintonia entre o 

domínio do conteúdo e o conhecimento pedagógico, isto é, só o domínio do conteúdo não 

basta, tem que aprender como ensinar; e em quarto posto, o conhecimento do contexto 

aconselha ao professor adaptar o seu conhecimento geral da matéria às condições dos alunos, 

pois estão inseridos em uma realidade socioeconômica e cultural em que a escola está 

inserida. 

Em um lado, a formação inicial não contempla todas as dimensões da profissão 

docente e, consequentemente, priva o professor dos recursos necessários para exercer sua 

profissão. De acordo com Garcia (1999, p. 101) numa visão crítica da prática de ensino em 

relação à escola, percebe-se ―insucesso no proporcionar aos professores em formação as 

competências para desenvolverem uma crítica à escola no sentido de trabalharem contra a 

perpetuação das práticas e políticas atuais em relação à escola‖. As lacunas deixadas pela 

formação inicial proporcionam reflexão/debate para a formação continuada dos professores, 

as quais são entendidas aqui, de acordo com Davis como (2013): 

 

Um processo que salienta a tarefa de oferecer aos professores oportunidades de 

desenvolvimento profissional e, em especial, no plano pessoal – independentemente 

de esse desenvolvimento ser definido pelos próprios docentes ou por especialistas 

contratados pelos sistemas educacionais – e, ainda, de conferir a esse processo um 

caráter mais estruturado ou mais informal (DAVIS 2013, p. 15). 

 

Por outro lado, a formação continuada deve superar a formação individualista, que 

além de não proporcionar a prática coletiva dos professores, não repercute no coletivo a 

experiência da sala de aula, salvo algumas exceções. A formação continuada, de forma 

colaborativa, proporciona ao docente a saída do isolamento, do individualismo e a falta de 

solidariedade. Afirma Imbernón (2010, p. 68) ―a cultura do isolamento, [...] acaba 

introduzindo na rotina, provocando o desencanto e a desilusão em vez da paixão pelo que faz, 

o que favorece um tipo de sociedade egoísta, não solidária e competitiva que os professores 

acabam transmitindo‖. 
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O professor é sujeito da formação e não seu objeto; não pode ser manipulável nas 

mãos de outros. Contudo, quase sempre é o que se vê nas formações continuadas oferecidas 

pelos Estados e Municípios, desconsiderando o contexto da escola e dos professores que ali 

trabalham. Dessarte, é fundamental romper com a dependência do Estado onde os 

especialistas ditam as normas e, em consequênca, comprometem a identidade da profissão 

docente. 

É esperado que na sala de aula, alcance o resultado da formação inicial e continuada, 

pois esta nos ajudará a compreender o que se faz na prática em situações concretas, como já 

mencionado o caso recente em Indaial Santa Catarina. A formação deve ser pensada a partir 

de seus sujeitos, a fim de aumentar a compreensão da realidade educacional social e construir 

uma identidade profissional dinâmica e não uniforme, como é proposto pelos Governos. Além 

disso, os salários, as estruturas, os níveis de decisão, os níveis de participação, a carreira, o 

clima de trabalho e a legislação laboral são fatores que ajudarão a formação superar a 

proletarização dos professores, fortalecendo o desenvolvimento pessoal e identitário do 

professor. 

Relatos de professores serem denunciados em delegacia de polícia por alunos que não 

respeitam a metodologia do educador é um fato relevante, pois enaltece o enfraquecimento da 

instituição em mediar o processo ensino-aprendizagem dos sujeitos que compõem esse 

processo: o professor e o aluno. Mas qual ou quais os fins do trabalho docente?  Tardif nos 

auxilia para compreendermos a finalidade do trabalho docente: 

 

A atividade docente está fortemente envolvida por um conjunto complexo e 

disparate de objetivos, enquadrada e planejada em programas que exigem de seus 

executores, ao mesmo tempo, uma grande autonomia, ou seja, uma capacidade de 

trabalho suscetível de modificar os programas e adaptá-los às diversas exigências 

das situações cotidianas ( TARDIF, 2014, p. 228). 

 

Ademais, os recursos para a manutenção da formação continuada dos docentes 

também são assegurados na LDB no artigo 70. ―Considerar-se-ão como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos 

básicos das instituições educacionais de todos os níveis‖ (LDB, p. 39). O relatório do INEP, 

que acompanha o desenvolvimento do PNE 2014-2016, na sua meta 15, a qual trata da 

formação acadêmica do professor verifica que no Estado de Rondônia as docências com 

professores que possuem formação superior compatível com a disciplina que lecionam 
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tiveram uma leve melhora de 2013 – 2015. Em 2013 era de 55,4%, chegando a 58,01% em 

2015. (Relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2014-2016 p. 352).  

Dessa forma, observa-se que não conseguimos chegar à meta proposta de termos todos 

os professores atuando com nível superior. Entretanto, sabemos que a formação deve ser 

flexível para desenvolver uma atitude crítica, a qual deveria prevalecer a cooperação e o 

trabalho em equipe, rompendo com o individualismo e promovendo a mudança para 

continuarmos sonhando. 

 

Metodologia 

 

Com uma abordagem teórica, investiga-se a formação inicial e continuada dos 

professores. Nesse sentido, ressalta-se que trabalhos téoricos  tem fundamental relavância 

para o desenvolvimento de pesquisas, visto que ―[...] é indispensável, como formulação de 

quadros explicativos de referencia, burilamento conceitual, domínio de alternativas 

explicativas na história da ciência, capacidade de criação discursiva e analítica‖ 

(DEMO,2011, p.21). 

Destarte, com relação a formação inicial e continuada, direciona-se para potencializar 

a reflexão do indivíduo sobre sua prática educativa. Além de criar um ambiente formativo que 

estimule o debate, a troca e a reflexão, bem como discorrer sobre a necessidade de políticas 

efetivas para a formação inicial e continuada dos professores. 

 

Resultados 

A pesquisa está em andamento, mas resultados parciais demonstram a falta de 

equidade entre os Estados da Federação, concernente ao acesso à formação continuada nos 

níveis de especialização latu e Stritu sensu nas esferas: Federal, Estadual, Municipal e na rede 

Privada. Sendo que em um total de 2.234.077 de professores no ano de 2015 apenas  29.349 

conseguirem cursar uma pós-graduação stritu sensu a nível de mestrado representando  1,3% 

de professores, e em um total de 2.234.077  de professores no ano de 2015 apenas 3.307 

conseguiram titulação de doutor o equivalente a  0,1%. Já em nível de especialização num 

total de 2.234.077 de professores no ano de 2015, 701.368 chegando a 31,4% de professores.  

(relatório do 1º ciclo de monitoramento das metas do PNE: biênio 2014-2016. P. 371). A meta 
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16 do PNE é atingir 50% de todos os docentes até o final do PNE, ou seja, 2024. Como temos 

acompanhado os constantes cortes de investimentos na educação dificilmente teremos 

políticas de formação com alcance para os docentes.  Logo, o que vislumbra preliminarmente 

na pesquisa é docente trabalhando sem formação específica na área de atuação. 

 

Conclusão 

 

A formação inicial e continuada é fundamental para o desenvolvimento profissional do 

professor, que, durante o exercício da docência, sente que os processos de pesquisa sobre a 

sua prática facilitam seu questionamento e ruptura com as formações oferecidas pelos Estados 

e Municípios. Deixa de agir individualmente para agir coletivamente, sintoniza a teoria e a 

prática e fundamenta a análise dos problemas sociais, éticos, morais e políticos, que a 

profissão docente lhe proporciona em um determinado contexto concreto. 

O trabalho docente acontece no contexto da realidade escolar não para controlar vidas, 

proporcionar uma institucionalização e inculcar a obediência, mas para formar uma leitura 

crítica dos discursos feitos por governos sobre a prioridade de investimento na educação, tal 

como compreender que o ensino já não resolve os problemas do desemprego, hoje mais de 13 

milhões estão desempregados no Brasil conforme divulgado pelo IBGE. 

A formação deve ser um processo complementar permanente que se desenvolve numa 

teia de relações, afirma Tardiff: 

 
Os conhecimentos interagem múltiplos indicadores: a cultura individual e das 

instituições educativas, a comunicação entre o profissional de educação e o pessoal 

não docente, a formação inicial recebida, e a complexidade das interações da 

realidade, os estilos de direção escolar estabelecidos em cada contexto, as relações e 

a compreensão por parte da comunidade escolar, as relações e os sistemas de apoio 

da comunidade profissional ( TARDIF, 2010, p.120). 

 

 

A Legislação garante o desenvolvimento profissional somente na letra da Lei, porque 

efetivamente não acontece. Consequentemente há uma descrença por parte dos professores na 

eficácia de melhores condições de trabalho. Enfim a permanente e melhor articulação 

institucional entre a formação inicial, a formação continuada e a vida escolar é fundamental 

para melhorar os resultados da profissionalização dos professores. 
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RESUMO 
A auto-organização representa um instrumento pedagógico importantíssimo da Pedagogia da Alternância e 

imprescindível para a formação do aluno. É algo a ser produzido gradativamente na práxis dos estudantes, 

desenvolvendo o ideário de coletivo, autonomia e organização, uma vez que é a partir da vivência em grupo e no 

mundo do trabalho que se produz cooperação, solidariedade e troca de experiências. Tem como objetivo integrar 

os estudantes como parte do processo educativo, como sujeitos sociais que possam organizar, planejar e 

administrar as atividades, exigindo, para tanto, a formação dos coletivos pedagógicos. Desta forma, a escola 

deve metodologicamente organizar-se para promovê-la enquanto princípio de transformação do sujeito e, de sua 

realidade. Por meio da auto-organização os estudantes participam ativamente, das atividades a serem 

desenvolvidas no espaço/tempo escolar, tais como: atividades recreativas, divisão das tarefas, mística, 

organização do ambiente, dividem funções, aprendem a organizar, planejar e administrar as questões político-

pedagógicas da escola entre outras.  Para Pistrak (2000) ―a auto-organização não deve ser usada para manter o 

autoritarismo Professoral‖. Nesse sentido, ela não pode acontecer de cima para baixo: do/a educador/a para o/a 

educando/a. O/a educador/a deve ser compreendido enquanto sujeito, que no ato de ensinar também, e 

principalmente, aprende. Com a implantação da auto-organização em duas escolas rurais do município, já é 

visível a mudança de comportamento dos educandos e o sentimento de pertencimento que demostram pela 

escola. Nesse sentido, percebe se a necessidade de reforçar a auto-organização de forma sistematizada à práxis 

pedagógica dos estudantes para melhorar o desenvolvimento do currículo escolar.  

 

Palavras-chave:Trabalho coletivo. Identidade. Educação do campo 

 

ABSTRACT 

Self-organization represents a very important pedagogical instrument of Alternation Pedagogy and essential for 

the education of the student.It is something to be gradually produced in the praxis of the students, developing the 

idea of collective, autonomy and organization, since it is from the experience in a group and in the world of work 

that there is cooperation, solidarity and exchange of experiences.It aims to integrate students as part of the 

educational process, as social subjects that can organize, plan and manage activities, thus requiring the formation 

of pedagogical collectives.In this way, the school must methodologically organize itself to promote it as a 

principle of transformation of the subject and of his reality.Through self-organization, students actively 

participate in activities to be developed in school space/time, such as: recreational activities, division of tasks, 

mystic, organization of the environment, divide roles, learn how to organize, plan and manage issues political-

pedagogical aspects of the school, among others. For Pistrak, (2000) "self-organization should not be used to 

maintain professorial authoritarianism‖. In this sense, it can not happen from the top down: from the educator to 

the student.The educator should be understood as a subject, who in the act of teaching also, and especially, 

learns.With the implementation of self-organization in two rural schools in the municipality, it is already visible 
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the change in the behavior of the students and the sense of belonging that they show for the school.In this sense, 

the need to reinforce self-organization in a systematized way to the pedagogical praxis of students to improve the 

development of the school curriculum is perceived. 

 

Keywords: Collective work. Identity. Field education. 

 

Introdução 

  

A Educação do Campo tem por finalidade a formação integral do educando, 

capacitando-o para o trabalho no campo e para que o mesmo tenha acesso ao conhecimento 

científico, valorizando a cultura camponesa e o fortalecimento da comunidade em que está 

inserido. Enfim, uma educação voltada para a emancipação do sujeito e para a transformação 

social. 

Se por um lado compreende-se a educação do campo como um processo social que se 

dá em todos os lugares da vida coletiva (movimentos sociais, família, comunidade, trabalho); 

compreendemos também a existência de um conhecimento sistematizado para o qual a 

intervenção da escola é fundamental. Assim sendo, precisamos repensar a instituição escolar, 

na perspectiva da Educação do Campo, como lugar de formação desses diversos sujeitos, nas 

diversas fases de suas vidas (crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos).  

Essa diversidade precisa estar presente na intencionalidade da concepção de escola em 

construção, superando a idealização de escola e de sujeitos, que a reduz a um padrão ao qual o 

sujeito, igualmente padronizado, tem que adequar-se, não contemplando as diferenças e, 

ainda, mascarando a realidade. 

Nesse sentido, a Escola do Campo é, primeiramente, a concretização do direito da 

população camponesa à educação escolar que foi ao longo da constituição do povo brasileiro 

negada de forma equitativa com relação às populações que vivem em áreas urbanas. Portanto, 

essencialmente pública. 

Uma escola que se define pelo vínculo de seu projeto aos sujeitos que a constituem: a 

população camponesa. Desse modo, o fato de estar no campo, embora seja necessário, não é 

suficiente para que seja uma Escola do Campo, como aqui concebemos, e sim seu 

compromisso com um projeto de agricultura camponesa e de reforma agrária popular. Uma 

Escola do Campo é uma escola no campo promotora do território camponês. 

A escola cuja referência é a realidade onde está inserida, flexível para adequar-se aos 

vários contextos do campo e acolhedora dos diversos sujeitos. Onde o conhecimento 
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científico sistematizado dialoga com os saberes, a cultura, o trabalho e as lutas camponesas, 

partindo de sua concretude e ampliando as possibilidades de compreender e transformar a 

realidade, a partir da articulação da teoria com a prática, através da apropriação e da produção 

do conhecimento ancorado na reflexão das vivências dos sujeitos nos diferentes processos 

sociais formadores, o que deve ser feito respeitando a especificidade destas vivências e destes 

aprendizados, em cada fase da vida. 

Essa escola somente é possível com uma ampla participação da comunidade em sua 

gestão, inclusive pedagógica, num ambiente educativo democrático e com direção coletiva. 

Para tanto, é necessário superar a lógica da competição, do individualismo e do autoritarismo, 

através de um permanente processo de formação dos sujeitos coletivos, de valores solidários, 

da cooperação e de uma nova ética humanizadora, fundada na mística popular e na prática 

militante, tendo como referência em sua proposta pedagógica: 

Nos momentos de lazer os estudantes adquirem com os educadores saberes 

relacionados a integração, relações interpessoais, dentre tantos outros; Nos momentos de 

alimentação apreendem conhecimentos fundamentais de convivência, solidariedade, respeito, 

serviço, boas maneiras, hábitos saudáveis de alimentação e higiene, o que sem a presença dos 

educadores tais aprendizagens ficam comprometidas, sem orientação. O fato de sentar juntos 

e se alimentar juntos traz o que Leonardo Boff conceitua de comensalidade:  

 

Quando nossos antepassados antropoides saíam a coletar frutos, sementes, caças 

e peixes, não comiam individualmente. Tomavam os alimentos e os levavam ao 

grupo. E aí praticavam a comensalidade, o que significa: distribuíam os 

alimentos entre si e comiam-nos comunitariamente. Esta comensalidade permitiu 

o salto da animalidade em direção à humanidade. Essa pequena diferença faz 

toda uma diferença. O que ontem nos fez humanos continua ainda hoje a fazer-

nos de novo humanos. E se não estiver presente, nos faremos desumanos, cruéis 

e sem piedade. Não é esta, lamentavelmente, a situação da humanidade atual?‖ 

 

A formação para o trabalho (ou formação do trabalhador) que se almeja para todos os 

jovens em todas as escolas é aquela que deve fazer parte da própria educação básica de 

perspectiva integral e unitária, não se separando de uma formação geral sólida e ampla, que 

tem o trabalho como princípio educativo e que se concentra na chamada educação tecnológica 

ou politécnica. 

Surge do valor fundamental do trabalho que gera a produção necessária para garantir a 

qualidade de vida social, identificando os sujeitos como pertencentes à classe trabalhadora. As 

pessoas se humanizam ou se desumanizam, educam-se ou se deseducam, através do trabalho e 
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das relações sociais que estabelecem entre si no processo de produção material de sua 

existência. É talvez a dimensão da vida que mais profundamente marca o jeito de ser de cada 

pessoa. 

Pelo trabalho, o estudante produz conhecimento desenvolve habilidades e forma sua 

consciência. O trabalho tem uma potencialidade pedagógica e a escola deve se apropriar do 

seu caráter educativo, ajudando os sujeitos a perceberem o seu vínculo com as demais 

dimensões da vida: sua cultura, seus valores, suas posições políticas. Por isso, desafia-se a 

estar vinculados ao mundo do trabalho e a educar-se para e pelo trabalho. 

 

Metodologiada Auto-Organização na Perspectiva do Projeto Educampo 

 

A auto-organização contribui para a formação de sujeitos sociais e para a 

humanização, possuindo o trabalho enquanto princípio. Neste sentido, ―o trabalho se torna 

[...] plenamente educativo, na perspectiva do tipo de sociedade que queremos construir, 

quando ele consegue mexer com um maior número de dimensões do ser humano, todas no 

sentido de gerar sujeitos sociais‖ (MST, 2001, p.93). 

Analogamente, Vygotski afirma que: 

 
É o trabalho que, pela ação transformadora do homem sobre a natureza, une homem 

e natureza e cria a cultura e a história humana. No trabalho desenvolve-se, por um 

lado, a atividade coletiva e, portanto, as relações sociais, e, por outro lado, a criação 

e utilização de instrumentos (2004, p.28). 

 

A auto-organização é algo a ser produzido de forma gradativa na práxis dos/as 

estudantes, desenvolvendo o ideário de coletivo, de autonomia, e de organização nestes.  A 

concepção de integração é central, pois, é a partir da vivência em grupo e no mundo do 

trabalho, que se produz cooperação, solidariedade e troca de experiências. Desta forma, a 

escola deve organizar-se metodologicamente para promover a auto-organização enquanto 

princípio de transformação do sujeito e de sua realidade.  

Por meio de sistemas de auto-organização, os estudantes participam ativamente, são 

co-responsáveis pelas atividades a serem desenvolvidas no espaço/tempo escolar, tais como: 

atividades recreativas, assembleia de estudantes, comitês de trabalhos, divisão das tarefas 

práticas, mística, organização do ambiente, colegiado escolar, se organizam em grupos, 

dividem funções e etc. Assim, a auto-organização contribui para que os/as estudantes se 
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sintam parte do processo, sendo sujeito social deste, aprendendo a organizar, planejar e 

administrar as questões político-pedagógicas da escola.  

Neste contexto, a autonomia enquanto imperativo ético, como nos afirma Paulo Freire 

(2004), é ponto central para que os/as estudantes compreendam e pratiquem a auto-

organização. Neste sentido Pistrak (2000, p.181) afirma que:  

 
[...] o pedagogo não deve ser estranho à vida das crianças, não se limitando a 

observá-la. Se fosse assim de que adiantaria a nossa presença na escola? Mas, de 

outro lado, o pedagogo não deve se intrometer na vida das crianças, dirigindo-a 

completamente, esmagando-as com sua autoridade e poder. É preciso encontrar a 

linha de comportamento justa, evitando, sem dúvida, o esmagamento das iniciativas 

das crianças [...].Pautados em Vigotsky (2004) compreendemos que o ser humano 

apreende à medida que se relaciona com o mundo e com as pessoas a sua volta, por 

isso, ― [...] a relação do homem com o meio não é uma relação direta, mas uma 

relação mediada‖. 

 

Assim, o/a educador (a) precisa colocar-se diante dos (as) estudantes como orientador 

e mediador, um companheiro mais experiente, que colabora quando eles precisam de ajuda. 

Para Pistrak (2000) ―a auto-organização não deve ser usada para manter o autoritarismo 

Professoral‖ . Nesse sentido, ela não pode acontecer de cima para baixo: do/a educador/a para 

o/a educando/a. O/a educador (a) deve compreender-se enquanto sujeito, que no ato de 

ensinar também, e principalmente, se aprende. 

Nesse sentido, as escolas perceberam a necessidade de incorporar a auto-organização 

de forma sistematizada à práxis pedagógica dos/as estudantes, principalmente: nas atividades 

desenvolvidas na horta escolar, na organização do ambiente, na coordenação da semana, junto 

a equipe de distribuição da alimentação escolar, na participação nos Comitês, nas Comissões, 

nos Coletivos, na assembleia de estudantes, dentre outros. 

Desenvolver a auto-organização na organização das atividades vivenciais, realização 

das tarefas e atividade prática, organização do esporte, lazer e atividades culturais, 

organizações das refeições, representação de turma, dentre outras. 

Orientações para os trabalhos nas comissões de auto-organização 

 

Assim como as demais atividades educacionais, a construção da auto-organização na 

escola precisa de planejamento e orientações. Essas são direcionadas tanto para os educadores 

como para os educandos que necessitam compreender os motivos pelos quais realizarão 

determinadas atividades no contexto escolar, atividades estas que não eram desenvolvidas. 
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Assim, apresentaremos as principais orientações para que a auto-organização cumpra seu 

papel dentro da escola: 

• Assembleia dos estudantes: é realizada no início do ano letivo para apresentar a 

proposta das atividades da auto-organização como: organização, limpeza e mística do 

ambiente, participação em atividades recreativas e esportivas, coordenação da semana, 

trabalho na horta escolar, atividades vivenciais, auto-organização da chegada, saída e 

momentos de alimentação, dentre outros.  Todas essas atividades, embora sejam orientadas 

pelos educadores, são coordenadas pelos próprios estudantes, que escolhem os coordenadores 

das atividades sistematizando um calendário anual, semestral e semanal das mesmas. 

• Quadro das atividades de auto-organização: é elaborado no início do ano letivo 

com a participação dos estudantes. Neste, deve constar o nome do grupo, bem como seus 

respectivos membros e o nome da tarefa a ser executada. 

• Auto-organização nos momentos de alimentação: tem como objetivo organizar os 

momentos de alimentação por meio de agradecimentos, dinâmicas diferenciadas para se 

servir, higienização pessoal, dentre outros. 

• Coordenador da semana (estudante): tem a função de acompanhar o 

desenvolvimento das tarefas, ajudar a providenciar o material caso necessário, coordenar o 

tempo da execução das tarefas, verificar se todos os estudantes estão engajados na sua função, 

dentre outras atribuições. 

• Coordenador de cada comissão de auto-organização: tem a função de acompanhar 

o seu grupo, bem como, ajudá-los na execução das tarefas (cada grupo é responsável de 

guardar os materiais após a realização da tarefa). 

• Auto-organização da sala de aula: a sala de aula deve ser organizada de forma que 

retrate a mística camponesa e que as carteiras estejam dispostas para facilitar os momentos de 

diálogos e atividades entre os estudantes.  

• Auto-organização das atividades vivenciais: deverão ser planejadas 

antecipadamente de acordo com os objetivos de cada atividade. Junto com o educador, os 

estudantes devem organizar toda a logística das atividades vivenciais: transporte, roteiro de 

perguntas, enfoque, agradecimento, dentre outros. 
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• Auto-organização da chegada dos estudantes: inicia-se a semana com a mística, e 

momentos de socialização dos acontecimentos da estadia, memória da semana anterior e 

planejamento das atividades da semana utilizando o Caderno de Acompanhamento. 

• Auto-organização da saída dos estudantes: no encerramento da semana na sessão, 

na quinta-feira avaliam-se as atividades desenvolvidas neste período e sugerem 

encaminhamentos. 

É preciso ter claro que essas orientações não bastam por si só. Cada contexto pode 

exigir uma organização diferente. Assim, é preciso avaliar cada orientação, e na medida que 

forem surgindo outras necessidades é preciso rever e traçar novas formas de conduzir o 

trabalho. 

 

Objetivos Gerais da Auto-organização: 

Tanto o educador como o educando precisam ter claro quais os objetivos da auto-

organização. Não se pode construir um projeto de educação diferenciado do campo e para o 

campo sem seus protagonistas compreenderem quais os objetivos que movem ações 

direcionadas para este fim. Assim, a auto-organização apresenta vários objetivos, dentre eles 

destacamos: 

• Desenvolver do trabalho em equipe, exercitando a vida social; 

• Transformar os interesses individuais e as emoções das crianças e adolescentes 

em fatos sociais, tendo como base o coletivo escolar; 

• Despertar na criança e adolescente, jovem e adulto, a iniciativa coletiva, a 

responsabilidade e a autonomia, organizando o ambiente educativo e a vida de grupo de 

maneira que permita sua autodisciplina, recriando valores importantes para a vida.  

• Estimular nos estudantes hábitos de auto-organização, desenvolvendo a 

iniciativa “estimulando a coragem e a perseverança como meio de superação do medo, a 

autonomia ao invés da submissão, o protagonismo ao invés do paternalismo, a afetividade ao 

invés do ódio!” (Pistrak 2000) 

• Desenvolver a auto-organização na organização das atividades vivenciais, 

realização das tarefas e atividade prática, organização do esporte, lazer e atividades culturais, 

organizações das refeições, representação de turma, dentre outras. 
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• Organizar a Associação dos estudantes para que os mesmos organizem a vida 

escolar, tendo como ponto forte a sistematização das normas da Vida de Grupo. Neste espaço 

de gestão participativa que os estudantes desenvolvem as habilidades de coordenar e ser 

coordenado auxiliando a Escola no cumprimento de suas finalidades. 

Como a auto-organização depende de todos que fazem parte da comunidade escolar é 

importante que seus objetivos também sejam avaliados por todos, afim de construir ações que 

realmente vá ao encontro das necessidades das comunidades campesinas. 

 

Comissões de auto-organização 

 

As comissões deverão ser organizadas logo no início do ano letivo, continuando com 

os mesmos membros no decorrer do mesmo, ou mudando sua composição no segundo 

semestre. Porém, se houver casos de estudante que não se adaptar na comissão a qual foi 

escolhido, após refletir sobre os motivos com a comissão, este será encaminhado para outra 

comissão, de acordo com suas habilidades e perfil. 

Os coordenadores das comissões, juntamente com os educadores acompanhantes, 

farão reuniões bimestrais para avaliarem o desempenho de cada comissão. Caso percebam 

falhas, traçarão estratégias para superar as dificuldades detectadas. 

Observa-se então, que as comissões responsáveis pela auto-organização são 

fundamentais para que um projeto de educação do campo tenha sucesso. Os educandos 

precisam sentir que são protagonista do processo de ensino e aprendizagem.  Terminam por 

superar os paradigmas de uma escola tradicional na qual o centro do processo de ensino e 

aprendizagem é o professor e não o aluno. Este é um importante processo de construção da 

identidade das populações do campo. 

 

Resultados da Auto-Organização no Projeto Educampo 

 

A auto-organização contribui para os estudantes se sentirem parte do processo, sendo 

sujeitos sociais deste, pois aprendem a organizar, planejar e administrar as atividades. Por 

meio de sistemas de auto-organização, os estudantes participam ativamente das atividades a 

serem desenvolvidas como: atividades recreativas, assembleia dos estudantes, comissões de 
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trabalhos, divisão das tarefas práticas, mística, organização do ambiente, se organizam em 

grupos, dividem funções e a medida que se sentem parte deste processo os mesmos podem 

administrar sua prática educativa. Isto é possível pois, ―[...] ser humano tem a possibilidade de 

pensar em objetos ausentes, imaginar eventos nunca vividos, planejar ações a serem 

realizadas em momentos posteriores‖ (VYGOTSKY, 2004, p.26) 

No entanto, é preciso oferecer autonomia aos estudantes para que se sintam confiantes 

e encontrem o jeito próprio de se organizarem, pois, de acordo com Freire, (2004, p.64) ―[...] 

respeito a autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que 

podemos ou não conceder uns aos outros‖.  

Neste sentido Pistrak (2000, p.181) afirma que: [...]o pedagogo não deve se intrometer 

na vida das crianças, dirigindo-a completamente, esmagando-as com sua autoridade e poder. 

É preciso encontrar a linha de comportamento justa, evitando, sem dúvida, o esmagamento 

das iniciativas das crianças [...] 

O educador precisa colocar-se diante dos estudantes como o orientador, um 

companheiro mais experiente, que colabora quando eles precisam de ajuda. O centro do 

processo educacional passa a ser o aluno. Compreendemos, portanto, que mesmo os 

professores que estão a mais tempo no projeto têm dificuldade de permitir aos alunos o 

protagonismo no processo de ensino e aprendizagem. Isso acontece porque o educador 

também está se construindo enquanto possibilita a autonomia aos educandos. É um processo 

de construção de confiança e de autonomia para todos os envolvidos que até então, fizeram 

parte de uma escola extremamente autoritária e não emancipadora. 

 

Conclusão 

 

O Projeto Educampo assume a concepção de currículo integrado, compreendido como 

um processo que articula os saberes científicos aos saberes populares. Busca a formação 

humana integral tendo o trabalho e a pesquisa como princípios educativos com vistas ao 

desenvolvimento autônomo e criativo do/a estudante, e sua inserção na realidade com vista à 

transformação.  

O início do ano letivo de 2016 foi marcado pelo princípio da implantação gradativa 

dessa proposta nas Instituições de Ensino da Rede Municipal da Área Rural.  
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Como projeto piloto, foi implantada na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Bárbara Heliodora e na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pérola, cientes de que este 

processo de implantação envolveria adequações quanto ao quadro de pessoal e na estrutura 

organizacional da Instituição, articulando a prática pedagógica, compreendendo os tempos e 

espaços específicos, contribuindo na implementação das políticas da Rede Municipal e 

ampliando a concepção de Educação do campo, de avaliação e de formação em serviço. 

Certamente, erros e acertos são inevitáveis em um processo como este, no entanto, o apoio 

dos educadores e da comunidade em geral é condição primordial para o seu sucesso. 

Essa escola somente é possível com uma ampla participação da comunidade em sua 

gestão, inclusive pedagógica, num ambiente educativo democrático e com direção coletiva. 

Para tanto, é necessário superar a lógica da competição, do individualismo e do autoritarismo, 

através de um permanente processo de formação dos sujeitos coletivos, de valores solidários, 

da cooperação e de uma nova ética humanizadora, fundada na mística popular e na prática 

militante, tendo como referência a proposta pedagógica da escola. 

A auto-organização já é vivenciada em muitas escolas do campo, em nossas escolas, 

principalmente: nas atividades desenvolvidas na horta escolar, na organização do ambiente, na 

coordenação da semana, junto a equipe de distribuição da alimentação escolar, na participação 

nos Comitês/Comissões/Coletivos, na assembleia de estudantes, dentre outros.Com a 

implantação da auto-organização nas Escolas Municipais Bárbara e Pérola que desenvolvem o 

Projeto Educampo, já é visível a mudança de comportamento dos educandos e o sentimento 

de pertencimento que os mesmos demostram pela escola. 

O grande desafio é proporcionar a comunidade escolar, principalmente ao corpo 

técnico das escolas, situações de aprendizagem para que compreendam o sentido da 

implantação da auto-organização. O que se pretendo não é somente construir um espaço 

interno organizado, mas também contribuir para que o aluno seja construtor de seu 

conhecimento e que valorize e intervenha de forma positiva na comunidade escolar e em 

todos os espaços. 

 

Referências 

 

BRASIL. Referências para uma política nacional de educação do campo: caderno de 

subsídios. Brasília:  Secretaria de Educação Média e Tecnológica, Grupo Permanente de 

Trabalho de Educação do Campo, 2005.  



 

708 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

CALDART, Roseli Salete. Educação em movimento. Formação de educadoras e educadores 

no MST. Petrópolis, Vozes, 1997.  

 

_____. Elementos para a construção de um projeto político e pedagógico da educação do 

campo. In: MOLINA, Mônica Castagna; JESUS, Sonia M. S. A. de (Org.). Por uma educação 

do campo: contribuições para a construção de um projeto de educação do campo. Brasília, 

DF: Articulação Nacional: Por Uma Educação do Campo, 2004.  

 

FREIRE. Paulo. Pedagogia da Autonomia. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1997. 

 

_____, Paulo. Pedagogia da autonomia. Saberes necessários à prática educativa. 23. 

edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

 

______. Pedagogia do movimento sem-terra. São Paulo: Expressão Popular, 2004. 

 

______, Pedagogia do oprimido. 20. edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

 

GADOTTI, Moacir. Pedagogia da terra. São Paulo: Periópolis, 2000.  

 

GIMONET. Jean-Claude. Praticar e Compreender a Pedagogia da Alternância dos 

CEFFA‘s. Coleção AIDEFA, Editora Vozes, São Paulo – SP, 2010. 

 

MIZUKAMI, Maria da Graça. Ensino: as abordagens do processo. EPU, 1986. 

 

NOSELLA, Paolo. As Origens da Pedagogia da Alternância. Dissertação de mestrado 

apresentada à Pontifícia Universidade de São Paulo em 1977 e divulgada para a UNEFAB 

(União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas do Brasil) em 2007. Brasília – DF, 2007. 

 

PISTRAK. M.M. Fundamentos da Escola do Trabalho. Editora Expressão Popular, 2ª 

Edição, São Paulo, SP, 2000. 

 

RAMOS, Marise Nogueira; MOREIRA, Telma Maria; SANTOS, Clarice Aparecida.  

 

SILVA, Lourdes Helena da. As Experiências de Formação de Jovens do Campo: 

Alternância ou Alternâncias. Editora UFV, Viçosa – MG, 2003. 

 

VYGOSTSKY, Lev.Psicologia Pedagógica. SP, WMF Martins Fontes, 2004. 

 

WILLIAMS, Raymond. O Campo e a Cidade na história e na literatura. Trad. por Paulo 

Henrique de Britto. São Paulo; Cia das Letras, 1989, 439p. 

  



 

709 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

TODOS CONTRA A DENGUE: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ENVOLVENDO  

LEITURA, ESCRITA E ORALIDADE  

 

Maria de Fátima Perles Scarmocin  

Professora nível III/SEDUC/RO 

fatimascarmocin@hotmail.com;  

 

Valdecira Aparecida da Silva Moreira 

Professora nível III/SEDUC/RO. 

valdeciracolorado@hotmail.com; 

 

Valdicéia de Cássia da Silva Balbinot  

Professora nível III 

valdiceia_balbinot@hotmail.com; 

 

GT 3. Formação e trabalho Docente 

 
RESUMO 

Este texto pautou-se nas pesquisas bibliográficas e práticas de sala de aula e apresenta alguns resultados 

provenientes de atividades pedagógicas de leitura e escrita decorrentes do projeto ―Todos contra a Dengue: 

Práticas Pedagógicas envolvendo Leitura, Escrita e Oralidade‖. Tem por objetivo socializar procedimentos 

didáticos de sucesso, nas turmas de alfabetização desenvolvidas no decorrer da formação continuada oferecida 

pelo Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). O projeto foi desenvolvido nas turmas do 3º 

ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual 16 de Junho de Colorado do Oeste-RO no último semestre de 

2016 e teve alta relevância por alertar para os perigos e conscientizar sobre a importância de ações simples que 

podem salvar vidas. Com as atividades desenvolvidas foi possível constatar que quando a criança aprende por 

meio de ações práticas ela não esquece o que aprendeu, e ainda cobra (exige) mudança de postura dos adultos 

que a cerca. Conscientização aliada à alfabetização, uma receita de sucesso! 

 

Palavras Chave: Procedimentos Didáticos. Sala de Aula. Dengue. 

 

ABSTRACT 
This text was based on bibliographical research and classroom practices and presents some results from 

pedagogical activities of reading and writing resulting from the project "All against Dengue: Pedagogical 

Practices involving Reading, Writing and Orality". It aims to socialize successful didactic procedures in the 

literacy classes developed during the continuing education offered by the National Pact for Literacy in the Right 

Age (PNAIC). The project was developed in the 3rd year classes of the Elementary School of the State School of 

the State of Rio de Janeiro, Brazil, in the last six months of 2016 and was highly relevant for alerting to the 

dangers and raising awareness about the importance of simple actions that can save lives. With the activities 

developed, it was possible to observe that when the child learns through practical actions, she does not forget 

what she has learned, and she still requires the change of posture of the adults around her. Awareness combined 

with literacy, a recipe for success! 

 

Keywords: Didactic Procedures. Classroom. Dengue. 

 

Identificação do objeto pesquisado 

 

As ações do projeto ―Todos contra a Dengue: Práticas Pedagógicas envolvendo 

Leitura, Escrita e Oralidade‖ foram desenvolvidas no último semestre de 2016 na escola 
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Estadual de Ensino Fundamental 16 de Junho, do município de Colorado do Oeste – RO e 

abrangeu 05 turmas de 3º ano, contemplando 116 (cento e dezesseis) alunos.  

O projeto justifica-se na busca por caminhos que possibilitam o atendimento das reais 

necessidades que compreendem a educação. Ele decorre dos encaminhamentos e orientações 

advindas dos estudos nos encontros do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa – 

PNAIC em consonância com a realidade atual.  

Inicialmente os alunos encontravam-se em processo de solidificação da alfabetização. 

As atividades de leitura envolvendo conceitos, características, formas de evitar a dengue, 

entre outros, incentivou a busca de várias fontes de informação. E, a partir daí, abriu-se um 

leque de possibilidades de criação e aprendizagem dos alunos que foi desde a pesquisa na 

internet, aos registros, organização e socialização das descobertas para a sala de aula em 

forma de seminário, até a divulgação e conscientização da necessidade dos cuidados para 

evitar a dengue nas outras turmas da escola e na rádio local da cidade.  

Nesse interim, elencaram-se alguns conteúdos programáticos possíveis de incluir 

estratégias de ensino que cativassem o prazer pela leitura e escrita, com repercussões sociais. 

Entre os conteúdos pautados no tema gerador ―Dengue‖ abrangeu-se os seguintes 

títulos/conteúdos: Foco da dengue; formas de contágio, sintomas, prevenção, tratamento; 

causas de ocorrência de epidemias; hábitos de higiene como forma de manter a saúde e 

prevenir doenças; origem do mosquito Aedes Aegipty; regiões e locais mais afetadas pela 

dengue; e, atitudes que colaborem para erradicar o mosquito da dengue. A partir dos títulos 

realizou-se  várias atividades de leitura, produções e interpretações de textos de diversos 

gêneros. As atividades foram guiadas pelos levantamentos de dados estatísticos reais, 

coletados pelos alunos.  

 

Fundamentação Teórica 

As escolas no Brasil, diante das avaliações externas, estão em busca da excelência na 

qualidade educacional. Para tanto têm recorrido a formações continuadas dos professores, 

buscas de metodologias diferenciadas, constantes diálogos com os estudantes, principalmente 

por meio de ações didáticas e projetos pedagógicos que levem à ação e reflexão, bem como 

que leve ao envolvimento da comunidade, resultando em aprendizagem.  
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Alternativa que tem se mostrado viável é a utilização de projetos pedagógicos 

envolvendo temas com veiculações nas mídias, utilização de panfletos e materiais 

informativos, pode ser aliado do professor alfabetizador, como por exemplo: combate a 

dengue. Coura(2004) 

Os materiais informativos produzidos e divulgados em uma campanha de saúde 

pública podem ter grande relevância no esclarecimento da população sobre a doença 

e sua prevenção, orientando sobre sintomas relativos a dengue clássica e a 

hemorrágica, além dos cuidados com focos domésticos, através da divulgação de 

informações científicas em linguagem popular, possibilitando a compreensão da 

etiologia, sintomatologia e medidas de controle (COURA, 2004, p: 2) 

 

Para Coura (2004), os materiais impressos, principalmente de campanha envolvendo 

temas relacionados a programas de promoção da saúde e prevenção de doenças, contribuem 

favoravelmente tanto nas atividades pedagógicas escolares quanto na promoção de saúde da 

população.  

As mensagens informativas que circulam intensivamente durante o ano, quando são 

utilizados com proposito pedagógicos, além de facilitar a aprendizagem, partindo de tema 

gerador, ainda evitam inclusive que estes materiais sejam descartados, sem nenhuma leitura e 

análise sobre o tema em pauta. 

A alfabetização discorre de forma contextualizada e significativa para os alunos, 

voltada para algo que os motive, a querer aprender, um ensino desafiador de possibilidades. 

Com este objetivo o material de formação do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade 

Certa (PNAIC) ressalta quatro princípios centrais que devem ser considerados ao longo do 

desenvolvimento do trabalho pedagógico: 

 

1- O Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático e 

problematizador; 2. O desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de 

textos ocorre durante todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo 

no início da Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de 

circulação social e a situações de interação em que as crianças se reconheçam como 

protagonistas de suas próprias histórias; 3. Conhecimentos oriundos das diferentes 

áreas podem e devem ser apropriados pelas crianças, de modo que elas possam 

ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir na sociedade; 4. A ludicidade e 

o cuidado com as crianças são condições básicas nos processos de ensino e de 

aprendizagem (BRASIL, 2012, p. 27). 

 

Pautado nos princípios acima descritos o professor alfabetizador, carece buscar 

soluções, pesquisar alternativas, trabalhar com temas interdisciplinares, e organizar 

conhecimento, ações metodológicas sistematizadas, no intuito de conduzir os alunos rumo à 
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efetivação da alfabetização e letramento. Os cursos de formações também contribuem para a 

superação dos desafios constantes, a este respeito: Serpa (2016): 

Os cursos de formação de professores (as) da Educação Básica constituem ações que 

podem contribuir para reescrever os conteúdos e práticas pedagógicas e de fato 

incluir os saberes e práticas interculturais que implantam no cotidiano (SERPA, 

2016, p.34) 

 

Não se alfabetiza por mágica, afinal a aprendizagem ocorre no transcorrer do processo, 

ou seja, os materiais, aqui no caso os que tratam de dengue, sua utilização deve pautar-se 

tanto no uso do material impresso quanto em técnicas motivacionais de uso, cabendo ao 

docente a tarefa de mediar ou associar teoria a práticas que resultem em aprendizagem, numa 

linha menos tradicional, mais crítica social dos conteúdos.  

A educação em saúde na escola, os temas transversais possui o potencial de estimular 

o sujeito ao cuidado individual e coletivo, e valorizar os aspectos subjetivos envolvidos no 

processo de conhecimento da realidade e dos campos relacionados à tomada de decisão, bem 

como nos processos de transformação da realidade. 

 Sobre a importância dos temas relacionados à saúde serem trabalhados nas escolas, 

Assis (2013) escreve que: 

Ao longo da X Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1996, foi estabelecido 

que os currículos escolares, de todos os níveis de ensino, contemplassem a educação 

em saúde respeitando as necessidades regionais e a cultura local. Estes deveriam 

ainda, ampliar o esforço para a integração do conteúdo com a sociedade, destacando 

a intersetorialidade na abordagem dos aspectos referentes à saúde. (ASSIS, 2013, 

p3). 

 

A autora descreve sobre os materiais impressos que os mesmos reproduzem 

mensagens prescritivas comumente encontradas nos meios de comunicação, reforçando o 

discurso midiático, fato que facilita a aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos em fase 

de alfabetização, por ser tema transversal, associado ao cotidiano. 

Para Assis (2013) A abordagem de aspectos epidemiológicos da dengue é de suma 

importância, pois possibilita a população o acesso à informação sobre a disseminação da 

doença e permite que esta reflita sobre a sua condição de saúde, determinantes sociais e 

qualidade de vida, incentivando assim, uma intensificação das intervenções de prevenção e 

controle. 

A escola deve ser concebida como espaço social no qual as pessoas assumem 

diferentes papéis e interagem no sentido de promover o desenvolvimento e a aprendizagem 
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dos estudantes. Veja o que traz Brasil, no material do Programa Nacional de Professores 

Alfabetizadores: 

Ao docente, como agente mais diretamente responsável pelo grupo classe, compete a 

elaboração de planos mais gerais de ação do ano letivo, definindo as rotinas 

escolares e o planejamento das atividades diárias, elaborando e selecionando 

recursos didáticos adequados. No planejamento didático, os professores e as 

professoras, com apoio e orientação da equipe de gestão da escola, devem garantir 

atendimento diferenciado para a efetiva aprendizagem das crianças (BRASIL, 2012, 

p. 11). 

 

Cabe ao professor, definir linha de trabalho, pautado em planejamento criterioso livre 

de improvisos. Os alunos esperam que o educador, organize as aulas incluindo ciências e 

tecnologia, contribuindo com novas formas de pensar, ser, agir, colaborando com maneiras 

que atenda as demandas dos tempos de globalização abrangendo fatos cotidianos. 

Mohr (2009, p. 117): destaca  que a inserção dos temas relacionados à saúde no ensino 

fundamental ganhou foco partir de 1997 e 1998 que são estabelecidos os Parâmetros 

Curriculares Nacionais voltados para o 1º - 2º segmentos do ensino fundamental, 

respectivamente. Desde então a saúde passou a figurar como tema transversal.  

As ações metodológicas, ou projetos didáticos, não devem ser impostos ao professor, 

mas sim construídos, com base no conhecimento da turma e da prática do educador. Ressalta-

se que a sociedade globalizada  exige muito mais do educador, Andrade(2016): 

Assim a atuação deste (a) profissional geralmente acontece nos estabelecimentos 

escolares. No entanto, sabemos que o processo educativo acontece em múltiplos 

lugares. Neste sentido, é que a sociedade exige muito mais dos professores (as) e do 

espaço escolar que antigamente. A necessidade atual é muito maior agora, espera-se 

professores (as) capacitados para a construção da cidadania consciente e ativa que 

lhe permitam identificar caminhos, traçar metas e posicionar-se criticamente frente 

às transformações (ANDRADE, 2016, p.45). 

 

O projeto ―Todos contra a dengue‖ foi elaborado a partir da necessidade do despertar 

de capacitados para a construção da cidadania consciente e ativa, frente as necessidades dos 

alunos do3° ano turma ―C‖, porém sua amplitude provocou boa aceitação e ganhou o 

interesse e participação dos demais professores das turmas dos 3°s anos,  da escola ―16 de 

Junho‖ de Colorado do Oeste, em decorrência das inovações estratégicas, pois acrescentaram 

toque de realidade, ao incluir questões que naquele espaço de templo afligia a população 

local, logo na ânsia de descobrir formas de combate à dengue, impulsionava-se a busca pela 

leitura. O projeto com identidade própria, propiciando autonomia para as ações de acordo com 

as peculiaridades da turma, e autoconsciência, na analise e escolha da forma de agir.  
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A alfabetização pauta-se em processo contínuo, no qual a leitura e a escrita 

representam a base central da escola e têm a função de incorporar a criança à cultura do grupo 

em que ela vive. Um dos principais fatores que interferem no comportamento do aluno é a 

motivação, que influi com muita propriedade em todos os tipos de comportamentos, 

permitindo maior envolvimento ou simples participação em atividades que se relacionem com 

a aprendizagem, o desempenho, a atenção. Quando o aluno está motivado ele solidifica 

conhecimento com alegria.  

Destaca-se importância que o discente, além de aprender sobre assuntos específicos da 

disciplina de Ciências, desenvolva a partir destas, uma visão científica crítica e bem 

informada do mundo do qual ele faz parte. Seguindo nesta perspectiva, o grande desafio para 

os professores reside em promover o auxilio necessário para que os estudantes possam fazer 

conexões entre os aspectos da ciência relacionados à saúde apresentados na grade escolar e o 

seu cotidiano. 

É preciso colocar em prática relação interpessoal entre professores e alunos para que 

a relação reflita no respeito mútuo, esse é ensinamento evidenciado nos encontros de 

formação do PNAIC, solidificado nas metodologias do ―Projeto todos contra a dengue‖.  

 

Metodologia 

A metodologia utilizada no estudo foi à pesquisa bibliografia e participativa. No 

estudo bibliográfico recorre-se a publicações cientificas, em Anais SED, artigos, livros , 

endereços eletrônicos,  decorrentes dos anos entre 2004 e 2016. 

Na pesquisa participativa contou com a colaboração das professoras dos 3° anos da 

Escola 16 de Junho- em Colorado do Oeste-Rondônia. Trata-se da descrição empírica de 

uma Pesquisa Aplicada, que objetiva gerar conhecimentos pela aplicação prática dirigidos à 

solução de problemas específicos em interesses locais (BARROS; LEHFEL, 2007).  

No caso o objetivo do trabalho: observar as  ações metodológicas desenvolvidas nas 

turmas de alfabetização 3° ano,  com envolvimento da comunidade escolar, visando 

conscientizá-la quanto à importância da prevenção à dengue, que é uma doença grave, 

causadora de muitas mortes. Tema gerador, aplicado nas práticas pedagógicas alicerce do 

caminho para alfabetizar de forma efetiva. 
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Resultados e conclusão ―Projeto Todos Contra a Dengue: práticas pedagógicas e suas 

repercussões  

 

No desenvolvimento do projeto recorreu-se a materiais impressos, recursos de áudio e 

vídeo e outros relacionados ao tema: Dengue. Os materiais utilizados fundamentaram o 

esclarecimento e motivação para o trabalho desenvolvido. Foram utilizados data show e 

notebook para a projeção na sala de aula. 

As ações do projeto contemplaram o foco da alfabetização, nos parâmetros dos 

conteúdos curriculares e ainda possibilitou o cumprimento de vários objetivos, tais como: 

conhecer as diversas formas de contágio, sintomas, prevenção e tratamento; identificar as 

causas de ocorrência de epidemias; reconhecer a importância dos hábitos de higiene com 

forma de manter a saúde e prevenir doenças; conhecer a origem do mosquito Aedes Aegipty; 

identificar as regiões brasileiras mais afetadas pela dengue; adquirir hábitos e atitudes que 

colaboram para acabar com o mosquito e com a dengue; desenvolver a cidadania; aplicar os 

conhecimentos adquiridos, colocando-os em prática, no bairro, com repercussões no 

município. Para o desenvolvimento das ações, a turma teve acompanhamento constante da 

equipe gestora e professora regente.  

No primeiro momento, para início das atividades referentes ao projeto realizou-se uma 

excursão no entorno da escola para observação de possíveis criadouros, identificação de 

terrenos abandonados, locais com acúmulo de lixo. Nessa ocasião os alunos foram orientados 

a anotar as informações e fotografar os locais, para posterior análise e socialização dos dados 

coletados.  

Num segundo momento, com o objetivo de incentivar a leitura e a escrita recorreu-se 

atividades de produções de frases, redações, slogans, paródias, poesias, dramatização, 

concurso soletrando entre outros.  

Na semana seguinte, seguindo sugestões dos alunos, a direção da escola convidou 

profissionais da saúde para proferir palestras nas dependências da Escola, contemplando 

profissionais da educação, alunos e seus familiares, no contexto de socializar dados e 

incentivar meios de prevenção ao mosquito transmissor. 

Embasados nos conhecimentos adquiridos por meio das pesquisas e da palestra 

realizada por profissionais da saúde, realizou-se concurso de cartazes informativos e de 

desenhos, culminando em exposição nos murais da escola, tendo em vista que os cartazes e 
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desenhos cativam a atenção, tanto dos alunos que os confeccionaram como do público que os 

visualizam.  

Durante a realização do projeto, a professora no desenvolvimento das aulas, foi 

incluindo atividades lúdicas: quebra-cabeça, caça-palavras, jogo da memória, leitura e 

interpretação textual com enigmas, produção de poesias rimadas, paródias, e outras atividades 

inerentes ao tema.  

Em todas as fases das atividades buscou-se incentivar a turma a realizar levantamento 

de dados estatísticos, por meio de pesquisa na internet, sobre a Dengue, causas, sintomas, 

tratamento, bem como, a evolução da doença para Dengue Hemorrágica. Os dados foram 

impressos e socializados com os colegas das turmas. As informações socializadas com a 

comunidade foram sob a forma de gráficos e tabelas. Como a temática estava sendo 

amplamente discutida nos noticiários, os alunos puderam observar e registrar as informações 

sobre os crescentes casos de Dengue em diversos locais do país.  

No fechamento das atividades foram distribuídas para a comunidade escolar sementes 

de crotalaria, planta que serve para afastar o Aedes. A distribuição das sementes foi feita pelos 

alunos em visitas nas residências do bairro próximo à escola. 

O Projeto conseguiu cativar os pais, os educadores, alunos e comunidade. Foi 

gratificante ver os alunos falando sobre a dengue para outros alunos, eles se transformaram 

em uma espécie de ―agentes comunitários‖. Chegaram até a realizar programas na Rádio 

Comunitária da Cidade, enfatizando a importância das atitudes preventivas no combate ao 

mosquito transmissor da dengue. Diversas pessoas da sociedade local proferiram vários 

elogios à ação da escola, pois é realmente elogiável ver alunos tão pequenos e tão bem 

informados. Ressalta-se que tudo começou com as leituras, passando pela escrita e aí o 

processo se desencadeou. Registra-se que seguramente a leitura e escrita dos envolvidos no 

projeto melhoraram consideravelmente. 

Ao discutir com os alunos sobre suas produções, eles propuseram a gravação de vídeo 

e a publicação no youtube. Assim poderiam socializar o resultado de suas pesquisas com 

grande número de público, a fim de conscientizar as pessoas de qualquer parte do planeta 

sobre as formas de combater o Aedes aegypti e, quem sabe, se livrar definitivamente desta 

―praga‖. 
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Pelo fato do vídeo resultante do projeto ―Todos contra a Dengue‖ envolver menores, 

todos os procedimentos legais foram seguidos pela escola e finalmente o vídeo encontra-se 

publicado no youtube, podendo ser acessado no seguinte endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=E8CKaSPjqos. Decorridos 30 dias da postagem o mesmo 

recebeu mais de 300 visualizações na internet. Fato que proporcionou muita alegria aos 

alunos, motivando-os a querer participar de novos procedimentos que envolvem teorias e 

práticas. 

 

Considerações Finais 

Observou-se durante a realização do projeto ―Todos Contra a Dengue‖, a efetiva 

participação e envolvimento dos alunos nas atividades propostas, bem como o permanente 

acompanhamento e análise docente em relação ao desenvolvimento dos alunos, mediante 

acompanhamento da participação individual e coletiva. 

Um aspecto importante no fazer docente é a metodologia utilizada, ao acreditar nas 

potencialidades do aluno, na aprendizagem construída passo a passo, com autonomia, o 

conhecimento foi surgindo naturalmente. O constante diálogo entre educando e educador 

favoreceu a avaliação e autoavaliação das ações desenvolvidas. 

Percebeu-se que os alunos valorizam as descobertas, tinham visíveis satisfações em 

socializá-las, pois os conhecimentos eram deles e não apenas listas de conteúdos didáticos e 

conhecimento repassado de forma isolada e descontextualizada pelo professor. Isso embasa na 

prática as palavras de Paulo Freire quando diz que a missão de educar exige humildade e 

ousadia, humildade para se colocar na condição de aprendiz e ousadia para alçar novos voos.  

A visita nas casas, nas imediações da escola durante o desenvolvimento do projeto, 

fortaleceu os laços de amizades entre os alunos e a comunidade circundante.  

O prazer que as professoras e alunos, demonstraram ao desempenhar as atividades 

relacionadas ao conteúdo de ciências, envolvendo a interdisciplinaridade, na qual os alunos 

tornaram-se protagonistas, propiciou clima permeado pela afetividade com os alunos dentro e 

fora das salas de aula. 

Verificou-se que os alunos ganharam reforço no que diz respeito ao domínio das 

informações, permitindo a construção de aspectos fundamentais para a manutenção do bom 

relacionamento entre educador, educando e seus familiares. 

https://www.youtube.com/watch?v=E8CKaSPjqos
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As ações pedagógicas voltadas para as práticas de leitura e escrita, a luz dos 

encaminhamentos nos encontros de formação do PNAIC, possibilitou a reflexão sobre o 

impacto na vida dos alunos, em decorrência das ações desenvolvidas no dia a dia em sala de 

aula. 

Nas formações do PNAIC as orientações e indicações apontam para a inserção de 

temas reais de forma a aliá-los aos conteúdos da matriz curricular, somados ao fato de que 

quando o docente recorre a temas de interesse social, possibilita também a fluência do diálogo 

entre pais e filhos, o amor e reciprocidade entre pais e filhos aliado aos interesses da escola, 

resultam em aprendizagem satisfatória. 

O Projeto Todos Contra a Dengue repercutiu positivamente na escola e na sociedade, o 

trabalho proporcionou a melhoria considerável no processo de leitura e escrita, bem como 

possibilitou o envolvimento da família no processo ensino aprendizagem. 

As ações desenvolvidas por meio de projetos e ações didáticas pautadas na 

problematização real, como no caso deste em epigrafe, oportunizou aos alunos analisar os 

prejuízos causados pela proliferação do mosquito da Dengue. 
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GT 3: Formação e Trabalho Docente 
 

RESUMO 
Este artigo tem por objetivo analisar a formação e o trabalho docente no Brasil, compreendendo as perspectivas e 

os impasses teórico-metodológicos no campo da pesquisa. Portanto, o presente texto está subdividido em dois 

momentos. No primeiro apresenta as perspectivas no campo da formação docente para construirmos um 

panorama e situarmos o debate teoricamente. No segundo problematiza a questão a partir da discussão do 

trabalho docente que vêm sendo apontadas pelos diferentes autores. O método escolhido para o desenvolvimento 

deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica desenvolvida por meio do levantamento, da seleção e da análise do 

material publicado a respeito do tema. Sendo assim, para compreender melhor a temática sobre a Formação de 

professores, foi fundamental buscar embasamento teórico na literatura de:Villela (2008); Diniz- Pereira (2014); 

Gómez (1995);Schön (1983,2007); Contreras (2002), e Giroux (1997). Sobre o Trabalho docente utilizamos a 

literatura específica de:Enguita (1991); Ozga e Lawn (1991); Hypolito (1999); Cunha (1999); Hypolito, Vieira e 

Pizzi (2009). 

 

Palavras-chave: Perspectivas. Formação. Trabalho docente. 

 
ABSTRACT 

This article it aims to analyze the formation and the teaching work in Brazil, understanding the perspectives and 

theoretical and methodological impasses in the field of research. Therefore, this text is subdivided into two 

moments. In the first one it presents the perspectives in the field of the teacher formation to construct a panorama 

and situate the debate theoretically. In the second, the question is raised from the discussion of the teaching work 

that have been pointed out by the different authors. The method chosen for the development of this work was the 

bibliographical research developed through the survey, selection and analysis of the published material on the 

subject. Thus, in order to better understand the theme of teacher education, it was fundamental to seek theoretical 

basis in the literature of: Villela (2008); Diniz- Pereira (2014); Gómez (1995); Schön (1983, 2007); Contreras 

(2002), and Giroux (1997). About the teaching work we use the specific literature of: Enguita (1991); Ozga and 

Lawn (1991); Hypolito (1999); Cunha (1999); Hypolito, Vieira and Pizzi (2009). 

 

Keywords: Perspectives. Formation. Teaching work. 

 

 

Introdução 

Nos últimos anos os estudos realizados sobre formação docente têm influenciando 

grandemente as discussões de políticas públicas para o ensino. É necessário, portanto, que os 

profissionais docentes estejam em constante formação, sobretudo pelas novas exigências do 
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sistema capitalista. Assim, além dos saberes pedagógicos necessários para ensinar, o professor 

deve ser preparado e capacitado para planejar atividades que atendam a demanda da sociedade 

atual. 

Desse modo, esse artigo tem por objetivo analisar a formação e o trabalho docente no 

Brasil, compreendendo as perspectivas e os impasses teórico-metodológicos no campo da 

pesquisa. Portanto, o presente estudo justifica-se por contribuir para futuros trabalhos que 

possam ser desenvolvidas sobre esta temática, além de nos fazer compreender a importância 

da formação docente, por ser uma etapa que prepara o profissional competente para enfrentar 

desafios e solucionar problemas que possam surgir no cotidiano escolar. 

O método escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica 

realizada nos textos discutidos durante a disciplina ―Formação e Trabalho docente: 

representações, saberes e práticas‖. Esse tipo de pesquisa, também denominada pesquisa 

secundária, proporciona uma excelente oportunidade ao pesquisador de refletir e organizar as 

informações publicadas em relação ao tema para, assim, construir seus conhecimentos 

(MARCONI; LAKATOS, 2009). 

Portanto, a intencionalidade desse artigo é de colaborar com a reflexão e o 

entendimento sobre formação e trabalho docente no Brasil. Dessa maneira, o presente texto 

esta subdividido em dois momentos. No primeiro analisa a formação docente, situando o 

leitor dos paradigmas que orientam o campo dessa formação. E no segundo discute as 

concepções de diferentes autores sobre a profissionalização, proletarização e intensificação do 

trabalho docente.   

 

Perspectivas no campo da formação docente 

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento de toda pesquisa exige a 

construção de um referencial teórico que possibilite maior confiabilidade, quando da análise 

dos dados e organização dos resultados finais, ocuparei esse espaço para apresentar à 

construção teórica que perpassou o desenvolvimento desse estudo, em especial, sobre as 

perspectivas e impasses no campo da formação docente.  

Paralelamente ao processo de institucionalização da educação, no qual a escola tornou-

se um espaço apropriado para educar as novas gerações, surge também à necessidade de 

preparar os professores para esse ofício. Desse modo, as instituições próprias para a essa 
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formação passam a ser chamadas de Escolas Normais, que seriam encarregadas de formar 

esses profissionais para atuar nas escolas primárias. Portanto, no ano de 1835, em Niterói foi 

instalada a primeira escola normal no Brasil. Logo, no decorrer do século XIX outras 

províncias do Império brasileiro também criaram seus espaços de formação. Porém, por 

condições precárias algumas dessas instituições fechavam e abriam com frequência. 

A este respeito considero relevante destacar o estudo realizado por Villela (2008) que 

tornou possível a compreensão do surgimento das escolas normais no Brasil, enfatizando que 

tais instituições foram responsáveis pela formação inicial de um grupo de profissionais 

treinados para exercer a instrução, que antes estavam a cargo principalmente da igreja católica 

ou de mestres desqualificados que em geral exerciam a função de ensinar apenas como um 

serviço secundário.  

A autora ressalta ainda que apenas no final do século XVIII, os Estados nacionais 

percebem a necessidade de institucionalizar essa profissão, passando então a exercer um 

domínio direto sobre os conhecimentos que seriam ensinados aos professores, estabelecendo 

ainda as normas que deveriam regulamentar esse ofício. Desse modo, os currículos também 

foram ampliados, para além de uma formação humanística, passam a integrar cadeiras de 

física, química, etc., ou seja, um conhecimento mais científico.  

Com relação à formação do professor secundário, somente a partir da criação das 

cadeiras de didática, filosofia e sociologia que esses profissionais tiveram formação 

específica. Essa formação ocorria por meio do modelo 3+1, no qual o professor cursava três 

anos de bacharel, e depois mais um ano de formação complementar, seja em didática, filosofia 

ou sociologia, só então ele recebia a licença para lecionar. Essa complementação pedagógica 

era oferecida de forma aligeirada e precária, tornando-se o grande primeiro problema da 

formação de professores no Brasil. 

Sendo assim, na década de 80 houve a necessidade de reformulação dos currículos dos 

cursos de formação de professores, principalmente pelo grande número de evasão escolar, e 

da crise educacional que se revela na precariedade da formação. Era necessário reformular os 

cursos, propondo uma nova formação inicial, além de discutir a respeito do papel e da 

finalidade da educação, e das condições melhores de trabalho, e de salário mais digno aos 

professores. Portanto, ao sair do período da ditadura militar, tornou-se imprescindível 

repensar e redemocratizar a escola brasileira.  
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Desse modo, para uma melhor compreensão do desenvolvimento do magistério como 

atividade profissional farei uma breve discussão sobre três importantes paradigmas, 

destacando os impasses e perspectivas levantados pelos diferentes autores sobre a formação 

de professores. De acordo com Diniz- Pereira (2014, p. 34) ―[...], diferentes paradigmas da 

formação de professores que, de um lado, estão baseados no modelo da racionalidade técnica 

e, de outro, no modelo da racionalidade prática ou no modelo da racionalidade crítica. [...] 

orientam práticas e políticas de formação docente no Brasil e em vários países do mundo‖. 

Para esse autor, ―os modelos mais difundidos de formação de professores são aqueles 

relacionados ao modelo da racionalidade técnica‖ (p. 35). Segundo Gómez (1995) ―Trata-se 

de uma concepção epistemológica da prática, herdada do positivismo, que prevaleceu ao 

longo do século XX, servindo de referência para a educação e socialização dos profissionais 

em geral e dos docentes em particular‖ (p. 96).  

Ainda de acordo com esse autor, no modelo da racionalidade técnica, a atividade 

profissional é, sobretudo instrumental, dirigida para a solução de problemas mediante a 

aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas. Assim, controle, previsão e eficiência 

tornaram-se a base dessa formação. Skinner é o principal defensor desse modelo de formação.  

E o Banco Mundial torna-se o principal veículo de divulgação. 

De acordo com esse modelo, a prática educacional é baseada na aplicação do 

conhecimento científico e questões educacionais são tratadas como problemas ―técnicos‖ os 

quais podem ser resolvidos objetivamente por meio de procedimentos racionais da ciência. Ou 

seja, todos os problemas podem ser resolvidos por meio de técnicas com formulas infalíveis, 

através do treinamento e do incentivo.  

Desse modo, Carr e Kemmis (1986, apud, Diniz-Pereira, 2014, p.35)
1
―afirmam que o 

papel do professor, baseado na visão científica da teoria e prática educacional, é de passiva 

conformidade com as recomendações práticas dos teóricos e pesquisadores educacionais.‖ A 

este respeito Habermas (1971, apud, Gomez 1995, p. 97)
2
 acrescenta que ―[...] A redução 

prática a uma mera racionalidade instrumental obriga o profissional a aceitar a definição 

                                                           
1
 Citação retirada do artigo: DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. Da racionalidade técnica à racionalidade crítica: 

formação docente e transformação social. PERSPEC. DIAL.: REV. EDUC. SOC., Naviraí, v.01, n.01, p. 34-42, 

jan.-jun. 2014. 
2
 Citação retirada do artigo: GÓMEZ, Pérez. O pensamento prático do professor: A formação do professor como 

profissional reflexivo. In: NÓVOA, A. (Coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa, Portugal: Dom 

Quixote, 1995. 
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externa das metas da sua intervenção‖. Os autores deixam claro que o professor perde sua 

autonomia docente, pois ele apenas executa o que lhe é recomendado. 

Para Schön (2007) a atividade profissional consiste na solução instrumental de um 

problema feita pela rigorosa aplicação de uma teoria científica ou uma técnica. 

 

A racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que solucionam 

problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para 

propósitos específicos. Profissionais rigorosos solucionam problemas instrumentais 

claros, através da aplicação da teoria e da técnica derivadas de conhecimento 

sistemático, de preferência científico. (SCHÖN 2007, p. 15) 
 

Desse modo, o professor é visto como um técnico, não como um profissional capaz de 

planejar suas próprias aulas. Um simples especialista que passivamente coloca em prática os 

princípios científicos e pedagógicos destinados ao ensino. Portanto, sua prática pedagógica 

deve ser baseada em conhecimentos científicos, e tais conhecimentos e habilidades também 

devem ser aplicados tecnicamente a seus alunos em sala de aula.  

Sendo assim, Schein (1973)
3
 menciona que o currículo profissional que segue a lógica 

da racionalidade técnica geralmente baseia-se 

 

num corpo central de ciência comum e básica, seguidos elementos que compõem as 

ciências aplicadas. Os componentes das competências e atitudes profissionais, que 

se costumam designar por praticum ou trabalho clínico, podem ser trabalhados em 

simultâneo ou posteriormente aos componentes das ciências aplicadas(SCHEIN, 

1973, apud, GÓMEZ, p. 96). 

 

No entanto, apesar da racionalidade técnica durante muito tempo ter influenciado a 

formação de professores, Gómez (1995) afirma que ―A crítica generalizada à racionalidade 

técnica conduziu a emergência de metáforas alternativas sobre o papel do professor como 

profissional‖ (p. 102). Desse modo, de acordo com Diniz-Pereira (2014) ―Modelos 

alternativos de formação de professores emergiram a partir do modelo da racionalidade 

prática, no mínimo, desde o início do século XX‖ (p. 37).  

No Brasil houve a difusão das ideias de que é preciso valorizar os aspectos práticos da 

formação de professores. Para além da técnica, a prática refletida, analisada, reelaborada, 

                                                           
3
Citação retirada do artigo: GÓMEZ, Pérez. O pensamento prático do professor: A formação do professor como 

profissional reflexivo. In: NÓVOA, A. (Coord.). Os professores e a sua formação. Lisboa, Portugal: Dom 

Quixote, 1995. 
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contribui significativamente para a formação do professor reflexivo. De acordo com esse 

paradigma, a dimensão prática torna-se central, e deve ser valorizada na formação profissional 

docente.  Como afirma Gómez:  

 

A prática deve ser entendida como eixo central do currículo da formação de 

professores. Contrariamente as teorias derivadas da racionalidade técnica, que 

situam a prática no final do currículo de modo a possibilitar uma aplicação dos 

conhecimentos adquiridos, [...] (GÓMEZ, 1995, p. 110).  

 

Dewey é o principal defensor desse modelo da racionalidade prática. Sendo assim, 

colocou em ação as ideias difundidas pela escola nova, métodos ativos de ensino. Segundo 

ele, os alunos aprendiam melhor fazendo, colocando em prática, experimentando métodos 

novos. Para isso era necessário escolas com laboratórios, no qual eles poderiam experimentar 

e vivenciar experiências novas. Schön (2007) busca nas ideias de Dewey a compreensão, e o 

conceito de experiência e de situação problemática.  

 

Se quiserem obter um problema bem formado, adequado às teorias e as técnicas que 

lhes são familiares, eles devem construí-lo a partir dos materiais de uma situação 

que é, para usarmos o termo de John Dewey (1938), ―problemática‖. E o problema 

da definição de problemas não é bem definido.  

[...] Através de atos complementares de designação e concepção, o profissional 

seleciona os fatos aos quais se ater e os organiza, guiado por uma apreciação da 

situação que dá a ele coerência e estabelece uma direção para a ação. Assim sendo, a 

definição de problemas é um processo ontológico- nas palavras memoráveis de 

Goodman (1978), uma maneira de apresentar uma visão de mundo. (SCHÖN 2007, 

p. 16) 

 

Segundo ele no exercício da sala de aula os professores se deparam com problemáticas 

que precisam ser resolvidas. Portanto, através do ato de pensar sobre o problema para tentar 

solucionar, o professor vai lidar com zonas de incerteza, instabilidade e conflitos.  

 

Essas zonas indeterminadas da prática- a incerteza, a singularidade e os conflitos de 

valores- escapam aos cânones da racionalidade técnica. Quando uma situação 

problemática é incerta, a solução técnica de problemas depende da construção 

anterior de um problema bem delineado, o que não é, em si, uma tarefa técnica. [...], 

em situações de conflito de valores, não há fins claros que sejam consistentes em si e 

que possam guiar a seleção técnica dos meios. (SCHÖN 2007, p. 17) 

 

Ressalta ainda que, ―são exatamente tais zonas indeterminadas da prática que os 

profissionais e os observadores críticos da profissão têm visto, com cada vez mais clareza nas 
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últimas décadas, como sendo um espaço central à prática profissional‖ (p. 18).A este respeito 

Schön (1983)
4
 afirma que  

 
[...] a vida rotineira do profissional depende de um conhecimento tácito denominado 

―conhecimento na ação‖. Ao invés das dicotomias da racionalidade técnica, Schön 

prefere conceber os profissionais como aqueles que não separam o pensar do fazer. 

Como ele afirma, ―quando alguém reflete na ação, ele torna-se um pesquisador no 

contexto prático. Ele não é dependente de categorias teóricas e técnicas pré-

estabelecidas, mas constrói uma nova teoria de um caso único‖ (p. 68). Dessa 

maneira, em seu ponto de vista, reflexão-na-ação é central para a arte por meio da 

qual profissionais às vezes enfrentam situações ―divergentes‖ e incômodas da 

prática (p. 62). (SCHÖN 1983, apud, DINIZ-PEREIRA, 2014, p.38). 

 

O professor muitas vezes age baseado no conhecimento tácito. No entanto, ele precisa 

considerar que a reflexão sobre a ação não é um processo psicológico individual, é na verdade 

uma imersão consciente do homem no mundo da sua experiência. Desse modo, a reflexão não 

é um conhecimento puro, é um conhecimento contaminado pelas contingências que o 

rodeiam, ou seja, o professor interage simultaneamente através de muitos fatores e condições 

do cotidiano. 

 Por fim, A racionalidade crítica busca superar esse debate da racionalidade prática de 

formação de professores. De acordo com Diniz-Pereira (2014) ―[...] apresenta uma visão 

diferente da relação teoria-prática – uma visão crítica, em que o principal objetivo é a 

transformação da educação e da sociedade‖ (p. 39). 

Inicialmente é relevante destacar os estudos realizados por Contreras (2002) que se 

contrapõe a concepção de reflexão de Schön, pois segundo ele o professor está inserido num 

sistema escolar, portanto sua ação acontece dentro de uma instituição, altamente administrada 

e regulada. Assim sendo, a avaliação e a regulação diminuem a autonomia da escola, e 

consequentemente do próprio professor, bem como a sua capacidade de decisão, do que 

ensinar, como ensinar e quando ensinar. Aponta ainda que a abordagem de Schön 

desconsidera a institucionalização da escola, como se o professor agisse sozinho em sala de 

aula.  

 Segundo o autor, é preciso pensar a reflexão como um processo que ocorre dentro de 

uma instituição, sendo assim, sofre as determinações da mesma, através de uma série de 

                                                           
4
 Citação retirada do artigo: DINIZ-PEREIRA, Júlio Emílio. Da racionalidade técnica à racionalidade crítica: 

formação docente e transformação social. PERSPEC. DIAL.: REV. EDUC. SOC., Naviraí, v.01, n.01, p. 34-42, 

jan.-jun. 2014. 
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aspectos que o professor não consegue dominar, como por exemplo, as condições físicas e 

materiais. Neste sentido, o professor no exercício da sua profissão, deve fazer uma reflexão 

crítica de sua prática, modificando-a dentro da coletividade, da escola e do contexto social. 

Transformando também seu próprio pensar e agir, para que aconteça uma expansão dos seus 

limites e de sua autonomia docente. Além disso, é necessário pensar ainda em mudanças na 

escola, na sociedade e nas relações de poder. 

Portanto, de acordo com esse modelo de formação docente, a escola não é uma ilha 

isolada da sociedade, ela tem função social e política. A este respeito, Diniz-Pereira (2014) 

afirma que no modelo da racionalidade crítica,  

 

a educação é historicamente localizada – ela acontece contra um pano de fundo 

sócio-histórico e projeta uma visão do tipo de futuro que nós esperamos construir –, 

uma atividade social – com consequências sociais, não apenas uma questão de 

desenvolvimento individual –, intrinsecamente política – afetando as escolhas de 

vida daqueles envolvidos no processo – e finalmente, problemática (DINIZ-

PEREIRA, 2014, p. 39) 

 

No entanto, os currículos de formação de professores foram se apropriando de uma 

formação mais técnica e menos crítica social. A este respeito Giroux (1997) afirma que 

―muitos dos problemas associados com a preparação de professores de hoje em dia apontam 

para a falta de ênfase dos currículos na questão do poder e sua distribuição hierárquica e no 

estudo da teoria social crítica‖ (p. 199). Ou seja, o referencial crítico não está contemplado no 

curso de formação de professores, ocorrendo na verdade um empobrecimento dessa formação. 

Segundo esse autor ―essencial para a categoria de intelectual transformador é a 

necessidade de tornar o pedagógico mais político e o político mais pedagógico [...]‖ (p. 163).  

Neste sentido, a escola deve ser colocada como espaço de democratização, trabalhando em 

prol de uma visão de emancipação dos sujeitos e na transformação dos mesmos em indivíduos 

políticos.  Desse modo,  

 

tornar o político mais pedagógico significa utilizar formas de pedagogia que 

incorporem interesses políticos que tenham natureza emancipadora; isto é, utilizar 

formas de pedagogia que tratem os estudantes como agentes críticos; tornar o 

conhecimento problemático; utilizar o diálogo crítico e afirmativo; e argumentar em 

prol de um mundo qualitativamente melhor para todas as pessoas (GIROUX, 1997, 

p. 163). 

 



 

728 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

De acordo com esse paradigma os professores não são seres passivos nem 

homogêneos, eles têm suas próprias convicções e tradições. A este respeito Contreras (2002) 

afirma que ―os professores não são seres passivos que interiorizam as tradições e as práticas 

escolares sem maior capacidade de resposta. [...]‖ (p. 150). Assim como Giroux, também 

considera o professor um intelectual que realiza seu trabalho, pensa e refaz sua prática.  

 

Conceber o trabalho dos professores como trabalho intelectual quer dizer, portanto, 

desenvolver um conhecimento sobre o ensino que reconheça e questione sua 

natureza socialmente construída e o modo pelo qual se relaciona com a ordem 

social, bem como analisar as possibilidades transformadoras implícitas no contexto 

social das aulas e do ensino (CONTRERAS, 2002, p. 157-158) 

 

Desse modo, o professor desenvolve um trabalho intelectual, portanto, deve ter um 

profundo conhecimento da sua função, ser comprometido em melhorar sua ação e ampliar a 

possibilidade de transformação social. Sendo assim, é necessário que as políticas de formação 

de professores considerem esses aspectos. 

Dando sequência à análise teórica, nesta parte do estudo pretendo tecer breves 

considerações sobre a Profissionalização, Proletarização e a Intensificação do trabalho 

docente.  

 

Trabalho docente: Profissionalização, Proletarização e Intensificação 

 

Ao longo dos anos o trabalho docente vem sofrendo profundas transformações, 

principalmente no campo da formação exigida para exercer a profissão, e no reconhecimento 

do seu estatuto profissional. De acordo com Enguita (1991) ―os docentes vivem hoje uma 

crise de identidade, evidenciada em grande parte pela situação de mal estar e conflitos em 

torno de seu estatuto social e ocupacional.‖ (p. 41) Segundo ele, a parte visível dessa situação 

tem sido provocada, sobretudo pela polêmica salarial. Então surge um questionamento, mas 

afinal de acordo com a organização do trabalho, a categoria docente ocupa a posição entre a 

profissionalização ou proletarização?  

Para Enguita (1991)―[...] o termo ―profissionalização‖ emprega-se como expressão de 

uma posição social e ocupacional, da inserção em um tipo determinado de relações sociais de 

produção e de processo de trabalho‖(p. 41).Desse modo, entende-se por grupo profissional 

uma classe de pessoas que trabalham diretamente para o mercado numa situação de privilégio, 
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exemplo, médicos, advogados e arquitetos. Esses profissionais liberais são autônomos, seus 

serviços são protegidos pela lei, possuem uma licença para exercer sua profissão, e são pagos 

pelos seus honorários. Além disso, por exercer um trabalho digno e importante a favor da 

humanidade, tem um reconhecimento social pelos seus serviços prestados.  

Por outro lado ―[...] emprega-se o termo ―proletarização‖, que deve se entender livre 

das conotações superficiais que o associam unilateralmente ao trabalho fabril.‖ (Enguita, 

1991, p. 41). Logo os proletários, formados principalmente pela classe operária, perderam ou 

nunca tiveram acesso à propriedade de seus meios de produção, além disso, são privados de 

controlar o objeto e o seu processo de trabalho, havendo um distanciamento entre elaboração 

e execução, portanto perdem sua autonomia, vendem sua força de trabalho e o estatuto 

profissional nunca é definido.  

No entanto, entre a profissionalização e a proletarização existem alguns grupos que 

compartilham características de ambos, fazem parte das chamadas semiprofissões, como é o 

caso dos docentes. ―[...] a categoria dos docentes movem-se mais ou menos em um lugar 

intermediário e contraditório entre os dois pólos da organização do trabalho e da posição do 

trabalhador, isto é, no lugar das semiprofissões.‖ (Enguita, 1991, p. 50). Portanto, são grupos 

assalariados, fazem parte dos órgãos públicos do Estado e o nível de formação exigido para 

exercer a profissão é parecido ao dos profissionais liberais.  Além disso, ainda são submetidos 

ao domínio de seus patrões, lutam por sua autonomia, pela distribuição igualitária de renda, 

poder, prestígio social e de melhores salários.   

De acordo com Enguita (1991) ―[...] os docentes encontram-se submetidos a processos 

cuja tendência é a mesma que para a maioria dos trabalhadores assalariados: a proletarização. 

[...]‖ (p. 47). Desse modo, são obrigados a elaborar trabalhos burocráticos, seus salários são 

considerados baixos e perderam grande parte da autonomia no planejamento das suas 

atividades. A este respeito Ozga e Lawn (1991) afirmam que  

 

A proletarização, [...], é o processo que resulta quando o trabalhador é privado da 

capacidade para ao mesmo tempo planejar e executar o trabalho, isto é, separação 

entre concepção e execução, e a divisão da execução em partes separadas, 

controladas e simples. Este processo desqualifica o trabalhador, e resulta na erosão 

da autonomia no local de trabalho, na ruptura de relações entre trabalhadores e 

empregadores, no declínio das habilidades de oficio, e no aumento dos controles 

administrativos (OZGA E LAWN, 1991). 
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Os autores discutem ainda algumas características que evidenciam a proletarização do 

trabalho docente, como o controle, promoção e o contrato de ensino.  Sobre o controle, 

ressaltam que o professor perde sua capacidade de controlar o ritmo, o conteúdo e o volume 

das suas atividades, incluindo atividades de rotinas administrativas que tomam muito do seu 

tempo. Outra característica destacada pelos autores é a promoção do professor, que ocorre por 

meio do seu afastamento da tarefa de ensinar para exercer atividades administrativas que não 

dizem respeito as suas atribuições. Por fim, a última característica que evidência a 

proletarização diz respeito ao contrato de ensino, são os chamados contratos temporários, com 

data de início e de fim das atividades docentes. Algumas de suas consequências é que os 

professores perdem seus direitos de negociação e no não cumprimento de suas funções são 

facilmente substituídos por outros. 

No entanto, os professores buscam resistir ao processo de proletarização, 

reivindicando pelo reconhecimento de seu profissionalismo. Fazem isso através dos sindicatos 

dos trabalhadores em educação, pois não existe um código de ética profissional, apenas um 

estatuto do servidor público e as associações. O trabalho realizado pelos docentes possui 

características próprias e formas distintas de outros trabalhos assalariados, assim buscam um 

distanciamento com as outras classes trabalhadoras, a fim de se reafirmar como profissionais 

da educação.   

A profissionalização docente muitas vezes tem contribuído para a realização do sonho 

negado. De acordo com Hypolito (1999) ―[...] o trabalho docente tem sido submetido a formas 

de controle e de proletarização que reduzem sua autonomia pedagógica.‖ (p. 86). Neste 

sentido, o discurso da profissionalização é de que o trabalho docente é uma atividade 

intelectual, diferentemente do trabalho realizado por outras classes trabalhadoras, portanto 

esse discurso serve para reafirmar sua posição de classe média. 

O autor ressalta ainda que os educadores acabam se deixando enganar por alguns 

mitos, como o mito de um trabalho diferente, do magistério como atividade maternal, da 

democracia racial, que acabam transformando o sonho prometido em um sonho negado, tendo 

em vista que a grande maioria dos professores da rede pública de ensino é oriunda da classe 

popular, e também trabalham com alunos desse mesmo grupo. Além disso, o trabalho de 

ensinar na grande maioria é realizado por mulheres, contribuindo para a aceleração desse 

processo de desqualificação e desprofissionalização e para o rebaixamento salarial, assim 
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como, a questão racial não está presente no currículo das escolas. Todos esses fatores 

colaboram para o discurso do profissionalismo como promessa.   

Diante desse processo de negação do profissionalismo a formação docente também 

tem sofrido um processo de enfraquecimento e desqualificação, principalmente por meio das 

novas políticas governamentais, que provocaram o aligeiramento da formação, através de 

cursos de curta duração e a distância, sem a devida infraestrutura, como é o caso das 

faculdades de EADs.  

A este respeito, Cunha (1999) afirma que ―[...] A crise que assola a educação formal 

tem profundas repercussões na definição do papel docente, em sua conformação e 

expectativas.‖ (p. 127). Desse modo, o professor deve trabalhar com as diferenças, com os 

desafios da época, como por exemplo, saber utilizar as novas tecnologias de informação, lidar 

com a transferência de funções da família para a escola. Além disso, o capitalismo exige da 

escola preparação para o trabalho, na formação das competências do novo trabalhador, por 

meio de um conhecimento científico aplicável às necessidades do mercado. A autora ressalta 

ainda que: 

 

[...] a principal mudança que esta perspectiva trouxe para a escola e para o trabalho 

docente – incorporou-se a escola a lógica da empresa tanto na organização do 

trabalho escolar como na estrutura avaliativa do aproveitamento dos alunos. A 

intensificação do trabalho do professor e a avaliação externa da aprendizagem dos 

alunos, valorizando especialmente o produto final, são exemplos deste fenômeno 

(CUNHA, 1999, p. 129). 

 

Essas mudanças no cenário educacional e nas próprias formas de ensinar, 

principalmente por essa nova imposição do mercado capitalista, transformam o trabalho 

docente numa atividade burocrática, controlada, regulada e intensificada. Para Cunha (1999) 

―O conceito de intensificação tem sido explorado atualmente, de forma significativa, [...], para 

caracterizar o fenômeno do aumento de carga de trabalho dos professores, comparado com o 

que antes realizavam‖ (p. 137).  

Essa carga de trabalho e o aumento da produtividade contribuem para redução da 

autonomia docente, exigindo do professor mais tempo em serviço, no planejamento das suas 

atividades diárias, como por exemplo, na realização de tarefas complementares, aplicação de 

avaliações externas, preenchimento de relatórios e fichas de desempenho dos alunos, 

participação em reuniões pedagógicas, entre outras atividades.  
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Em seus estudos, Hypolito, Vieira e Pizzi (2009) apresentam as principais 

características do processo de intensificação. Essas características podem ser resumidas como 

um processo que reduz o tempo para descanso na jornada de trabalho; Implica a falta de 

tempo para atualização em alguns campos e requalificação; Aumenta a sensação crônica e 

persistente de sobrecarga de trabalho; Reduz a qualidade do tempo, pois somente o 

―essencial‖ é realizado; Aumento diversificado de especialistas para dar cobertura a 

deficiências pessoais; Introdução de tecnologias a fim de compensar o reduzido tempo de 

preparo do planejamento. Portanto, ―esses processos de intensificação são mal interpretados 

como sendo uma forma de profissionalização e muitas vezes é voluntariamente apoiada e 

confundida como profissionalismo.‖ (Hypolito, Vieira e Pizzi, 2009, p. 105). 

Nesse processo de intensificação podemos considerar ainda o adoecimento e o mal 

estar docente, pois essas mudanças que ocorrem no processo de trabalho, não apenas 

interferem no corpo, como também no emocional dos professores, que são internalizados por 

eles e acabam transformando-se em processos de auto-intensificação. A este respeito os 

autores afirmam que ―[...] os processos de intensificação, comprimidos por uma relação 

espaço-tempo já comprimida, tornam-se processos cada vez mais intensos e passam a ser 

modelos baseados na auto-intensificação‖ (Hypolito, Vieira e Pizzi, p. 109) 

Desse modo, ao negarmos os processos de proletarização e intensificação ao qual a 

categoria docente está submetida, estamos defendendo um trabalho docente profissionalizado, 

que busca por sua autonomia, e reivindica por melhores condições de trabalho, de salários, de 

planos de carreira e principalmente pelo reconhecimento da sociedade como um grupo 

profissional de prestígio social.   

 

Conclusão 

 

Procurou-se, neste artigo, demonstrar a importância da formação e do trabalho docente 

no Brasil, compreendendo os impasses e as perspectivas teórico-metodológicos no campo da 

pesquisa. Sendo assim, no que diz respeito à formação docente, constata-se que essa é uma 

categoria central para o desenvolvimento de um grupo profissional dinâmico e reflexivo, que 

perpassa diferentes espaços educativos, participando ativamente do ambiente escolar, das 
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decisões pedagógicas e administrativas, e que faz do seu trabalho um espaço de trocas de 

saberes e experiências. 

Desse modo, entre as muitas contribuições apresentadas por esses autores, podemos 

destacar os estudos realizados por Gómez sobre a racionalidade técnica, que segundo ele 

transformou a atividade profissional num trabalho instrumental, dirigido para a solução de 

problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas científicas. as reflexões de 

Schön sobre a formação de profissionais reflexivos, na busca de ultrapassar a racionalidade 

técnica que durante muito tempo influenciou as práticas pedagógicas e as políticas 

educacionais brasileiras.  De Giroux, que afirma que a escola deve ser colocada como espaço 

de democratização, trabalhando em prol de uma visão de emancipação dos sujeitos e na 

transformação dos mesmos em indivíduos políticos. 

Logo os estudos realizados sobre o trabalho docente indicaram que ao logo dos anos 

novas exigências são impostas para o exercício da profissão, tornando a função de ensinar um 

exercício complexo, de muita disciplina e comprometimento. Portanto, o professor precisa 

dominar distintas áreas do conhecimento, tanto social, quanto política e econômica, que lhe 

possibilite ampliar sua visão de mundo e de um constante aprendizado profissional. Para 

Tardif (2002) ―[...] um professor de profissão [...] é um sujeito que assume sua prática a partir 

dos significados que ele mesmo lhe dá, que possui conhecimentos e um saber-fazer 

provenientes de sua própria atividade e a partir dos quais ele a estrutura e a orienta‖ (p. 230). 

Enfim, conclui-se que no campo da formação e do trabalho docente torna-se 

necessário um aprofundamento teórico capaz de ampliar a compreensão dos problemas 

enfrentados pelos professores no exercício da sua profissão, condição necessária para a 

superação de alguns dos obstáculos recorrentes que surgem na área da educação.  
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RESUMO 

Apresenta o estado de conhecimento sobre a formação de professores em Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia no Brasil.  A recente transformação da institucionalidade destas instituições impôs como 

tarefa legal o oferecimento de cursos de licenciatura em ciências naturais e matemática para atender a educação 

básica. O artigo mostra como estão sendo realizadas as discussões em todas as regiões brasileiras em torno desta 

questão e, também, apresenta os resultados, os problemas e as perspectivas destes cursos de licenciatura 

levantados por pesquisadores que se debruçaram sobre a temática em suas teses e dissertações. O estudo 

visualiza uma série contradições que são apontados pelos pesquisadores na tarefa dos Institutos Federais em 

oferecer formação inicial para a educação básica.    
 

Palavras – Chaves: Formação de professores. Institutos Federais. Formação inicial. 

 

ABSTRACT 

It presents the state of knowledge about teacher education at Federal Institutes of Education, Science and 

Technology in Brazil. The recent transformation of the institutionality of these institutions has imposed as a legal 

task the offering of undergraduate courses in natural sciences and mathematics to attend basic education. The 

article shows how discussions are being held in all Brazilian regions around this issue and also presents the 

results, problems and perspectives of these undergraduate courses raised by researchers who have studied the 

subject in their theses and dissertations. The study envisions a number of contradictions that are pointed out by 

researchers in the task of the Federal Institutes in offering initial training for basic education. 

 

Key - words: Teacher training. Federal Institutes. Initial formation. 

 

Introdução  

Os Institutos Federais (IFs) – a concepção de sua institucionalidade e sua expansão 

regionalizada – se congregam no conjunto de políticas que tentam tonalizar socialmente 

políticas de desenvolvimento e renda pautadas pelas ideologias que dão corpo à superestrutura 

neoliberal. 

A política implementada pelos IFs, a partir do governo Lula,  está atrelada à ―tentativa 

rejuvenescimento‖ dos princípios neoliberais, através do novo desenvolvimentismo, no 

mailto:jose.araujo@ifac.edu.br
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retorno da teoria do capital humano, da crença no neoinstitucionalismo. Assim, focaliza nas 

políticas educacionais para amenizar os conflitos internos estabelecidos pelos circuitos 

produtivos e financeiros.  

A respeito da formação de professores que, também, passa ser responsabilidade dos 

IFs, a Lei n. 11.892/2008 determina que sejam resguardadas 20% de suas vagas para este tipo 

de formação, privilegiando áreas das ciências exatas e biológicas. Essa formação é permeada 

por contradições, pois é fruto de um processo intenso de expansão que corresponderia às 

necessidades de formação capitalista de um Estado neoliberal.  

Os IFs, salvo aqueles que se organizaram em torno de alguns CEFETs que possuíam 

experiência, não tinham expertise para trabalhar com a formação de professores e os 

processos internos próprios da carreira docente em EBTT geram dificuldades para se trabalhar 

com este tipo de formação. Por isso, este trabalho apresenta o estado de conhecimento sobre a 

formação de professores como uma prerrogativa dos IFs, estabelecida na Lei n. 11892/2008. 

O texto está divido em três seções; na primeira, apresenta-se uma síntese dos procedimentos 

metodológicos; na segunda, discute-se brevemente o histórico da formação de professores em 

intuições de ensino técnico e, por fim, apresenta-se o estado de conhecimento sobre a 

formação de professores para a educação básica nestas instituições. 

Procedimentos metodológicos  

Este trabalho é resultado parcial da pesquisa em desenvolvimento sobre a precarização 

da formação de professores em Institutos Federais. A Pesquisa foi aprovada no Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa (CAAE 46953115.1.0000.5020) em 30.07.2015 e tem como 

orientação a pesquisa bibliográfica. Esta se consistiu do contato direto com a literatura que 

favoreça o suporte teórico, com objetivo de conhecer e analisar as principais contribuições 

teóricas existentes sobre o tema apresentado.  

No estado de conhecimento realizado, lemos e compilamos 20 teses, 23 dissertações e 

38 artigos publicados no período de 2008 a 2016, que tratam de temas relacionados aos 

Institutos Federais, tais como: Expansão, implantação, formação de professores, pesquisa, 

implantação de licenciaturas, Proeja, expansão do ensino técnico e outras questões 

relacionadas aos IFs recuperadas em três bases digitais Banco de Teses e Dissertações da 

CAPES (http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/), Biblioteca digital Brasileira de 

http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/
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Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br/vufind/) e do Scielo Brasil 

(http://www.scielo.br/?lng=pt) realizadas em maio de 2014, em dezembro de  2015 e junho 

2016, com os filtros de busca <IF>, <Institutos federais>, <Licenciatura no Instituto 

Federal>, <Implantação dos Institutos Federais>, <expansão dos Institutos Federais>, 

<Instituto Federal de Educação>.  

A pesquisa assume os pressupostos do Materialismo histórico como forma de 

compreensão do objeto e da realidade. Entende-se que a pesquisa é a interpretação da 

realidade pelo movimento do pensamento, captando as contradições existentes e suas 

múltiplas relações. A compreensão das contradições do processo deve sempre levar em 

consideração o contexto histórico e as condições materiais em que este processo ocorre.  

A criação da institucionalidade: Institutos Federais  

A conjuntura político-econômica que impulsiona a criação/ invenção de uma nova 

institucionalidade que permeia-se na ideia que é preciso criar uma nova instituição de 

educação que pudesse corresponder ao ―suposto‖ momento de crescimento e modernização 

que o país atravessa. A reestruturação da Rede e a transferência da responsabilidade da 

formação de professores para a mesma é, em parte uma tentativa de consolidar ―as reformas‖ 

requeridas para o avanço econômico. Consequentemente, a flexibilização da formação para os 

IFs se mostra como ―solução‖ para resolver uma suposta escassez de professores nas áreas de 

ciências e matemática para atender o ensino médio. 

Para entender este momento, alguns documentos revelam o projeto institucional tecido 

pelo governo. Destaque merecem neste sentido o Decreto n. 6.095/07, a Chamada Pública 

MEC/SETEC n. 01/07, a chamada pública MEC/SETEC n. 2/07 e a Lei. 11.892/08. Estes 

documentos são balizadores do processo de reorganização das instituições federais de 

educação profissional e tecnológica pautado pelo modelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFET
1
).   

Esta é uma fase muito complexa. Em primeiro lugar, porque o tempo/espaço para a 

discussão do que seria a nova institucionalidade foi muito curto e atropelado. Em segundo 

lugar, esta não é simplesmente uma transformação de institucionalidade que se dá 
                                                           
1
 Termo cunhado no artigo Flexibilização da educação Profissional de Maria Nadir S.A. Militão (1998). Usado 

em documentos oficiais a partir do PDE (2007), referente a Institutos Federais de Ciência e Tecnologia. Usa-se o 

termo para mostrar a transformação histórica do objeto, que em 2008 com a aprovação da Lei 11.892/08, passa 

ser denominado IF (Instituto Federal).    

http://bdtd.ibict.br/vufind/
http://www.scielo.br/?lng=pt
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isoladamente é, também, um amplo programa de expansão, de oferta de ensino superior 

público e de construção de um novo locus de formação de professores para educação básica, 

como discutiremos no decorrer deste trabalho.  

Segundo Otranto (2012) e  Brotto  (2013) havia o desejo de transformação da 

institucionalidade para cima, principalmente das agrotécnicas, em condição sui generis aos 

CEFETs. Destaca Brotto (2013) que: 

 

Este cenário está descrito nas entrevistas com os diretores-gerais e com os reitores, 

pois havia, segundo eles, certo consenso em torno desta mudança. Mas, entretanto, 

com a lei de criação do Ifes, um novo cenário se desenhou e levou a comunidade a 

tomar uma atitude em aderir a esta nova institucionalidade, apesar das divergências e 

das diversas reuniões e negociações para se decidir pela adesão. No caso das 

Agrotécnicas, elas buscavam se tornarem Cefet para se expandirem. Com isso, cada 

uma delas deixaria de ter a condição de autarquia e passaria a pertencer ao Instituto 

como os demais campi. Deixar de ser autarquia também iria acontecer com o 

Cefetes, entretanto, ele já estava na condição de Cefet e era formado e estava 

ramificado através das UNEDs, o que não ocorria com as Agrotécnicas (BROTTO, 

2013, p. 37). 

 

Porém, no campo das mediações a voz que falou mais forte foi mesmo a do governo. 

Primeiro, porque impôs que as escolas que não aderissem ficariam fora do processo e também 

não chegariam a se tornar CEFET2. E, por outro lado, a expansão feita a toque de caixa abria 

novas escolas em período muito curto. Em alguns estados havia até promessa de mais de um 

Instituto Federal, como ocorreu em Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

Rio de Janeiro e Pernambuco. Brotto (2013) ainda destaca uma participação passiva dos 

dirigentes nas decisões sobre o modelo da institucionalidade. 

O consenso passa a ser construído com naturalidade ou sem. Pois, não havia, também, 

entre sindicatos vozes fortes que se opusessem ao processo, e pela quase consciência de que 

não estava ocorrendo uma transformação e sim processo de agregação. Neste sentido, é na Lei 

n. 11.892/08, o principal aparato jurídico e consultivo da nova institucionalidade, que o 

modelo IFs se materializa definitivamente. 

Os IFs possuíam em 2012, segundo levantamento de Lima (2012, p.54), 329 (trezentos 

e vinte e nove) cursos de formação docente.  Em 2013 as licenciaturas já correspondiam à 6% 

                                                           
2
  Segundo Otranto ― Em atas e vídeos de reuniões entregues pelos alunos do mestrado em  anexo aos textos 

escritos, pude comprovar as ameaças dos representantes da Setec. Eles diziam que as Escolas que optassem por 

não aderir ao novo modelo, não se transformariam em Cefets e se manteriam como instituições de ensino médio, 

enquanto as demais seriam de educação superior. Informavam que o Instituto Federal passaria a ser o modelo de 

criação de novas instituições e, por esse motivo, teriam prioridade nos recursos, de obras e de atendimento às 

necessidades de reposição do corpo docente e de técnicos-administrativos‖(Otranto, 2012, p. 210). 
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das matrículas  de toda a Rede com um total de 55.417 alunos (REDITEC, 2014). Dados mais 

atuais informam que o IFs ofertam 420 (quatrocentos e vinte) cursos de licenciatura por todo 

o Brasil (VERDUM, 2015). Esses dados, ilustram  a capacidade deste novo locus, com alta 

capilaridade no país, pois possui com 562 campi em atividade espalhadas em 512 municípios. 

Como se realiza a formação docente neste novo locus? é o que discutiremos na seção a seguir. 

Estado de conhecimento sobre formação de professores para Educação Básica nos 

Institutos Federais 

O artigo 8º da Lei n. 11.892/2008, estabeleceu o mínimo de 20% (vinte por cento) de 

vagas de matrícula de cada Instituto para atender exclusivamente a formação de professores, 

priorizando as áreas de ciências e matemática. Mas, também abrindo possibilidades para 

outras licenciaturas, desde que verificadas as necessidades locais para o oferecimento destas.  

Sobre os motivos que levam a formação de professores para o interior dos Institutos 

Federais, autores, como Lima; Silva (2011) e Flach (2014), indicam que a principal razão 

defendida para essa iniciativa se relaciona à escassez de professores no Brasil. Em parte estas 

autoras reproduzem o discurso governamental expresso claramente no documento Escassez de 

Professores no Ensino Médio: propostas estruturais e emergenciais (MEC, 2007). Porém, nos 

interessa, neste momento, mostrar como que a formação de professores para educação básica 

é compreendida neste espaço.  

Para iniciar, Lima (2012) analisou os pressupostos políticos que permeiam a 

consolidação dos IFs como locus de formação de professores.  Segundo a autora sua pesquisa 

permitiu:  

(...) inferir que a formação de professores nos IFs é um fenômeno permeado por 

contradições. Pois, aponta para a expansão de uma formação pública e gratuita, 

trazendo o Estado como promotor da oferta educacional, embora se aproxime de 

uma concepção pragmática da formação de professores, com o incentivo de uma 

pesquisa aplicada, voltada para os problemas do cotidiano da prática profissional 

(LIMA, 2012, p.09).  

Flach (2014) ao analisar a formação de professores nos IFs, buscou compreender 

como está ocorrendo o processo de consolidação dos cursos de licenciatura e também 

enumera as dificuldades encontradas nestes cursos. O trabalho analisou como está sendo 

colocada em prática a formação de professores no IFRS. Flach (2014) concluiu que: 
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A oferta de licenciaturas é uma novidade para o conjunto de unidades que deram 

origem a este instituto, o que torna ainda mais complexa a tarefa de pensar em 

políticas específicas para esta modalidade de ensino, já que não há um ponto de 

partida seguro a partir do qual se possa focar esta experiência. [...] É possível inferir 

que a oferta deste curso de licenciatura vem sendo cumprida com êxito. As falas dos 

docentes entrevistados apresentam em diversos momentos as dificuldades existentes, 

de toda ordem, para levar a cabo este projeto. Contudo também fica implícito nas 

suas falas o proposito de fomentar o curso, através da participação em distintas 

ações e projetos, com o intuito de qualificar a formação destes estudantes  que estão 

tendo acesso a formação de professores em instituições tradicionalmente voltadas ao 

ensino técnico (FLACH, 2014, p.176-167).    

 

Arantes (2013), também, mostrou diversos problemas: formação inadequada do corpo 

docente que atuam nestas licenciaturas, projetos pedagógicos que destoam das matrizes 

curriculares, cursos com aspectos de bacharelado, pouca ênfase no ensino das disciplinas 

didáticas e currículos que, em parte, reproduzem a legislação em vigor. Além disso, a análise 

da proposta curricular:  

 

(...) demonstram uma certa concentração nas disciplinas de área específica em 

detrimento das questões relacionadas as necessidades formativas de professores, 

apresentando ainda uma formatação curricular muito próxima do modelo conhecido 

como "3+1", isto é, aquele que apenas acrescenta às disciplinas do curso de 

bacharelado um conjunto de disciplinas pedagógicas e atividades de estágio, uma 

espécie de suplemento, sem a articulação necessária para a formação docente, uma 

vez que há uma fragmentação da produção do conhecimento para o objetivo do 

curso de licenciatura: formar professores. Os cursos se estruturam em perspectivas 

diferentes. No caso da licenciatura em matemática observamos avanço na proposta 

de formação no que tange ao equilíbrio na oferta de disciplinas específicas em 

relação as disciplinas pedagógicas, podemos dizer que sua matriz encontra-se em um 

estágio intermediário. As licenciaturas em ciências biológicas demonstraram a maior 

concentração de disciplinas específicas, e a menor formação específica para a 

docência. (...) Daí a forte preocupação com a acumulação de conhecimento 

específico, dando-se pouca importância à formação didática da própria disciplina. 

Essa situação não é diferente nos cursos de licenciatura em química, mesmo tendo 

apresentado a menor concentração de disciplinas específicas entre os cursos 

analisados. Os professores que atuam nos cursos são em sua maioria licenciados, 

78%, de forma que, em tese, possuem formação para lidar com formação de 

professores, mas apenas dois professores possuem pós-graduação strictu sensu nas 

áreas de ensino de matemática e ciências e educação matemática. (...) Os Projetos 

Pedagógicos de Cursos analisados destoam, seus objetivos não se relacionam com 

suas matrizes, na grande maioria, pois não apresentam disciplinas que atendam ao 

que está proposto. Existe ainda uma forte desconexão entre as habilidades que se 

esperam de um professor em detrimento do profissional bacharel na medida em que 

supervalorizam a formação do matemático, biólogo ou químico (...) (ARANTES, 

2013, p.121-122). 

 

Em outra linha teórica, Guerra (2013) investigando a adequação das Licenciaturas em 

Matemática do IFMG às atuais Diretrizes Curriculares Nacionais do Conselho Nacional de 
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Educação, concluiu que a licenciatura é pragmática e que tem muitas falhas em sua 

organização, principalmente no desenvolvimento de competências profissionais.  O autor 

aponta que: 

(...) o principal ponto que surge para reflexão é sobre como uma instituição que 

historicamente se concentra na formação profissionalizante, técnica e tecnológica 

tem assumido a missão de formar professores, algo que além da dimensão científica 

apresenta uma forte dimensão humanista. No entanto, a marca registrada da 

educação tecnológica, uma abordagem conteudista, tecnicista e quantitativa, foi 

assimilada pelas licenciaturas em Matemática dos IF do Estado de MG, ou seja, uma 

visão simplista de formação de professores. Profissionais de outras áreas são 

aproveitados como formadores de professores de Matemática (GERRA, 2013, 

p.211). 

 

Souza (2011) na análise do processo de criação do curso de licenciatura em Biologia, 

no IFRO do campus Colorado do Oeste, identificou sinais de recontextualização da política 

para formação de professores nos institutos.  

Bavaresco (2014) ao analisar a política de formação de professores nos IFs mostrou 

que esta política é ineficaz na medida em que os alunos indicam não ter como perspectiva 

profissional a docência, afastando-se assim dos propósitos de criação do curso. A 

pesquisadora verifica que: 

 

Em relação à inserção da formação de professores nos IFs, os pressupostos dessa 

política convergem com as novas configurações que se desenham para a nação 

mediante crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico  e que vem 

demandando investimentos e definições políticas para o desenvolvimento de ciência 

básica voltada a inovações tecnológicas. Desse modo, as áreas definidas como 

prioritárias para a formação de professores nos IFs passam deter elevado nível de 

importância, sendo considerada estratégias para o desenvolvimento de ciências e 

tecnologia. Além disso, a formação de professores de professores nos IFs insere-se, 

sobretudo, no aumento do contigente de docente para áreas que vem apresentado 

acentuada carência desses profissionais e ameaçando os projetos de 

desenvolvimento do país. No entanto, as estratégias dos estudantes que buscam 

formação superior na licenciatura em matemática no IFRS-BG apresentam 

tensionamentos com os propósitos dessa política, uma vez que seus interesses e 

perspectivas profissionais, com raras exceções, não contemplam a carreira 

docente na Educação Básica. O que esta pesquisa mostrou é que os jovens que 

ingressaram neste curso tem como objetivo principal a formação no Ensino 

Superior, como forma de investimento em capital humano (...) (BAVARESCO, 

2014, p.208, grifo nosso) 

 

Para Uglar ( 2014), reafirmando o que já tinha mencionado Arantes (2013), verificou 

que embora os projetos dos cursos estejam adequados as orientações e normas legais, ainda 

salta aos olhos é a primazia dos conteúdos específicos. Segundo o autor: 
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(...) quando verificamos as matrizes curriculares e as ementas das disciplinas, 

percebemos implicações dessa orientação mercadológica. Em termos de currículo, 

deparamo-nos de uma forma geral, com a primazia dos conteúdos específicos com 

reduzidos conhecimentos advindos da prática docente, em detrimento de 

conhecimentos mais amplos voltados à compreensão do homem e da sociedade. (...) 

Essa mercantilização do ensino superior promove distorções entre ensino, pesquisa e 

na identidade profissional dos professores, no processo de aprendizagem dos 

estudantes e na medida em que prioriza os conhecimentos e inovações dos âmbitos 

científicos e tecnológicos pretere a formação docente, dai entendemos a 

secudarizaçao dos cursos de licenciatura no IFSP-SP, fazendo com que estes cursos 

se tornem um ―corpo estranho‖ no interior da instituição (UGLAR, 2014, p.213). 

 

Uglar (2014) também levantou a tese já defendida por Flach (2014) que não se prova 

uma articulação da formação de professores do IF com a educação básica e nem com as outras 

modalidades ofertadas. Para a autora: 

Assim, a inserção da formação docente nos IFs mostra-se adequada as necessidades 

do sistema capitalista e a uma política neoliberal, sendo que algumas de suas 

características poderiam se reverter em uma melhor formação para estudantes. Um 

exemplo disso, como vimos, é o subaproveitamento da presença, no IFSP-SP, de 

diferentes níveis e modalidades de ensino, pois não há um projeto que vise a 

articulação entre estas modalidades, nem o aproveitamento para a construção de 

saberes através do emprego de ambientes de aprendizagem, o que faz com que as 

modalidades apresentem-se de maneira fragmentada ( UGLAR, 2014, p.212).   

Verdum (2015), por outro lado, defendeu que a verticalização do ensino, que 

possibilitaria esta articulação entre as diversas modalidades e níveis nos institutos criticados 

por Uglar (2014). Para a autora, é uma característica positiva destas instituições e pode ser um 

diferencial para os cursos de licenciatura. Segundo a pesquisadora: 

Os IFs, com sua estrutura verticalizada de ensino e com a formação baseada na 

tríade ensino, pesquisa e extensão, são instituições que têm condições de ofertar a 

formação inicial de professores para uma educação básica de qualidade, se 

concebidas e planejadas ações estratégicas que considerem as características das 

licenciaturas e o seu contexto institucional. Acredita-se que a estrutura verticalizada 

seja um dos grandes diferenciais deste modelo de instituição, pois permite que os 

docentes dos IFs tenham uma vivência pedagógica mais rica, já que deverão 

interagir com alunos e currículos de diferentes níveis e contemplar os nexos 

possíveis entre os diversos campos do saber, aliando ensino, pesquisa e extensão e 

desenvolvendo propostas curriculares inovadoras (VERDUM, 2015, p. 25). 

 

A posição assumida por Verdum (2015) destoa de todos os pesquisadores que, até este 

momento (2016), se propuseram a pensar a formação de professores nos IFs, por acreditar na 

possibilidade da verticalização como instrumento capaz de produzir inovações curriculares e 

dos projetos formativos no interior do próprio IF. Para chegar a esta afirmação, a autora se 

propõe a construir indicadores de qualidade para a formação de professores nos IF, elencando 
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as dimensões currículo, práticas pedagógicas, gestão, e formação dos formadores. Para a 

dimensão formação de professores. A autora destacou como indicadores: 

1) A formação ocorre por meio de redes interativas que favorecem a interlocução 

entre pares, promovendo práticas pedagógicas inovadoras.  

2) A formação está fundamenta num paradigma inovador, que busca a superação da 

fragmentação, e a reprodução do conhecimento.  

3) A formação aborda aspectos específicos da educação profissional, e das 

características dos IFs, como a verticalização do ensino.  

4) A formação acontece por meio de uma política institucional, que promove 

espaços para o desenvolvimento profissional docente, favorecendo ao bem-estar e a 

realização profissional.  

5) A formação pedagógica é o foco dos processos formativos desenvolvidos.  

6) A formação dos formadores tem como referência a cultura digital, em que os seus 

licenciandos, e os alunos futuros professores estão imersos.  

7) A formação dos formadores está voltada para a reconstrução do conhecimento 

profissional, a partir de uma reflexão prática e deliberativa.  

8) A formação dos formadores ocorre, também, por meio da experiência de 

desenvolver projetos de pesquisa e extensão, relacionados à docência. 

(VERDUM, 2015, p. 207) 

 

O trabalho de Verdum (2015) ignora muitos desafios e questões que envolvem a 

formação de professores como se observa nos seus indicadores. Ignora a autora que a 

verticalização já era prerrogativa da rede de escolas técnicas nos CEFETs (MOURA, 2005) e, 

nem por isso visualizamos grandes mudanças e projetos educativos demasiadamente 

inovadores.  

Continuando a análise, a dissertação de mestrado de Cechinel (2012) se propõe a 

investigar as concepções de formação de professores no Instituto Federal de Santa Catarina.  

A pesquisadora concluiu que há disparidades entre o enunciado pelos projetos pedagógicos do 

curso de ciências da natureza e aquilo que os professores sustentam como teoria para a 

formação. Segundo a Cechinel (2012): 

 

O que ficou evidente, na pesquisa, foi uma mistura de perspectivas pedagógicas. 

Nesta mescla, incluem-se as que foram apresentadas no referencial teórico e outras, 

como o construtivismo e aprendizagem significativa, não tratadas neste estudo. Uma 

nova análise poderia, ainda, manifestar influências de outras. Deste modo, conclui-

se que o curso não possui clareza quanto a sua direção em termos de 

perspectiva de formação de professores. Isso porque nele há uma variação de 

perspectivas tanto nas visualizadas no projeto pedagógico do curso - prova disso está 

nas referências bibliográficas básicas e complementares sugeridas - quanto na fala 

dos professores formadores. Às vezes, os próprios professores formadores se 

confundem, dizem seguir determinada tendência, mas suas falas remetem a 

concepções diferentes de educação, escola e conhecimento (CECHINEL, 2012, p. 

73. Grifo nosso).  
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Para Motta (2015), os IFs como locus de formação não apresentam condições de uma 

formação de educadores na perspectiva de inclusão. Além disso, as unidades, principalmente 

as mais afastadas dos grandes centros, trabalhem em condições precárias sem estrutura 

mínima para o funcionamento. Segundo o autor: 

 

[Como] loci de formação de professores, os IFs apresentam dimensões políticas, 

culturais e de práticas pouco favoráveis a uma formação para a perspectiva 

inclusiva, ou seja, pouco se avança nas formações realizadas nestes loci em relação 

aos principais entraves já identificados por outros estudos na formação para a 

inclusão em cursos superiores no Brasil. (...) Ao propalar um rompimento com a 

visão instrumental com que a educação brasileira se delineou em sua história, o 

Estado parece não objetivar esse rompimento na prática, gerando inclusões no 

macro, por meio do aumento da oferta de vagas e a interiorização da rede, porém, 

gerando exclusões no micro, ao permitir que Institutos sejam abertos em condições 

mínimas estruturais. A experiência cotidiana em vários Institutos, marcadamente nas 

unidades afastadas dos grandes centros urbanos, vem registrando a falta de 

bibliotecas e/ou laboratórios; salas de aula inadequadas para a relação 

espaço/quantidade de alunos; número reduzido de docentes e/ou técnicos 

administrativos; e cursos de licenciatura em funcionamento com parte dos seus 

professores atuando sem a habilitação para o magistério (MOTTA, 2015, p. 20-21). 

 

Assis (2013) ao analisar a formação de professores nos campus Bento Gonçalves e 

Porto Alegre do IFRS ratifica as questões levantadas por Motta (2015) e, concluiu que nos 

IFs: 

 

As politicas de formação de professores ainda necessitam de qualificada 

infraestrutura e que as relações com as concepções de interação e interdisciplinares, 

a desfragmentação da organização curricular, ainda com privilégio de disciplinas, 

compõem dificuldades na formação de professores (ASSIS, 2013, p.11). 

 

As questões levantadas acima desmontam algumas teses que se construíram em torno 

da ideia responsabilizar os IFs pela formação de professores. Ao considerar a licenciatura é 

um ―corpo estranho‖ dentro do IF (UGLAR, 2014), a autora desmonta a ideia propagada pelo 

governo e por seus ideólogos de que o processo de construção da institucionalidade foi 

democrático-participativo. 

Nesta perspectiva, questiona-se a verticalização. Pois, segundo Flach (2014) e Uglar 

(2014), não há relação ou articulação entre as licenciaturas e as escolas de educação básica e 

nem das modalidades no interior do próprio IF. Este fato descaracteriza a tese da 

Verticalização como processo normal, integrador dos diversos níveis e modalidades de ensino 

como anunciado no legislação em vigor. Por outro lado, não discute que a verticalização do 

ensino ao mesmo tempo força a verticalização do trabalho do professor. 
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Por outro lado, Bavaresco (2014) levanta a questão que os interesses e perspectivas 

profissionais dos licenciados não contempla a carreira docente na educação básica. Neste 

sentido, questiona-se a finalidade da criação destes cursos de licenciatura e, também, põe em 

cheque a tese que há uma escassez de professores. 

A respeito da qualidade da formação, as questões levantadas mostram que a 

licenciatura é pragmática e tem falhas em sua organização. Esta não desenvolve competências 

profissionais pois, são os cursos de licenciatura com face de bacharelado. Estes dados 

questionam o pressuposto da criação desta institucionalidade fundada na concepção que as 

escolas técnicas por sua expertise construída secularmente poderiam pela agregação de suas 

experiências desenvolver projetos de formação de professores de qualidade, como destacava o 

documento oficial:  

 

Os compromissos institucionais que os IFs assumem com a sociedade brasileira, 

aliados ao seu amplo grau de abrangência e ao trânsito pelos diversos níveis da 

Educação Profissional e Tecnológica dotam essas Instituições de condições para 

estabelecer uma singularidade em sua arquitetura curricular: a flexibilidade 

para instituir itinerários formativos que permitam um diálogo rico e diverso 

em seu interior e a integração das diferentes etapas da educação básica e do 

ensino superior, da educação profissional e tecnológica, além de instalar 

possibilidades de educação continuada, aspecto decorrente da dinâmica da realidade 

produtiva. Esse tipo de concepção curricular cria perspectivas favoráveis 

quando se trata da formação dos profissionais da educação ( BRASIL/ MEC. 

Contribuições para o processo de construção dos cursos de licenciatura dos institutos 

federais..., s/d, p.2). 

 

Além desses problemas, Verdum (2015) acredita que a estrutura verticalizada de 

ensino dos IFs permitem a ofertar formação inicial de professores para uma educação básica 

de qualidade. Porém, não compreende, a autora,  que a verticalização, em tese, permite nos 

IFs a individualização das opções de formação e dos projetos formativos de cada um, ao 

mesmo tempo que possibilita a dualização do sistema educativo. Posto que a formação ocorre 

instituições híbridas únicas – que não deixam de escamotear e/ou esconder velhas fórmulas de 

indução discriminatórias e classista – ao responsabilizar individualmente o sujeito à supostas 

escolhas e opções em seu percurso de escolarização. 

Nessa suposta originalidade, advinda da verticalização, é a visível atuação do 

capitalismo flexível sobre os IFs que não se limita a estruturação de cursos e ao projetos 

formativos. Mas, que pode ver visto abraçando quase toda dinâmica institucional se 

mostrando como intensificação e precarização do trabalho dos professores e dos técnicos e 



 

746 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

acomodação das classes subalternas pela possibilidade da formação para o não trabalho.  A 

verticalização, dessa forma, produz este agigantamento do trabalho docente uma vez que ele 

deve atuar, por prerrogativa da função, em níveis e modalidades diferentes.  

Por fim, Lima e Silva (2014) fazem uma crítica da concepção de formação presente 

nos IFs, que em síntese não possibilitaria aos professores a profissionalização docente, em 

uma perspectiva crítico emancipatória. As autoras destacam que: 

 

A formação de professores, nos discursos sobre os Institutos Federais, aparece 

intimamente relacionada à preocupação de formar para o trabalho. No entanto é 

preciso compreender qual o significado da palavra trabalho que lhe é atribuída 

quando alocada nos discursos políticos. Analisando os discursos, encontram-se 

expressões que ditam a primazia em prol da formação crítica, emancipatória, 

compreendendo o trabalho em seu sentido ontológico. Mas, ao aprofundar sobre as 

diferenciações que a formação de professores no Instituto Federal deve desenvolver, 

a preocupação com o trabalho surge vinculada à necessidade de suprir as 

necessidades do sistema capitalista. Portanto, nesta concepção de formação de 

professores, parece haver a ideia de que cabe, a essa formação, a preocupação com a 

manutenção e/ou adaptação do sistema produtivo. O sentido ontológico não aparece 

nos discursos. Apenas a expressão sentido ontológico, esvaziada de significado, 

objeto de enfeite discursivo (LIMA; SILVA, 2014, p. 06). 

 

Ao analisar a formação de professores nos IFs estes autores mostram pistas sobre a 

origem destes problemas que em parte são oriundos da concepção dos Institutos e, também, 

do seu processo de implantação. 

Considerações finais  

Os resultados demonstrados pelos pesquisadores aqui elencados, mostram diversas 

percepções da formação de professores neste novo locus. Tais questões estão sintetizadas 

abaixo:  

  A licenciatura é um ―corpo estranho‖ dentro do IF;   

 Não há relação/ articulação entre as licenciaturas e as escolas de educação básica e nem 

das modalidades no interior do próprio IF; 

  A licenciatura é pragmática e tem muitas falhas em sua organização, principalmente no 

desenvolvimento de competências profissionais; 

 Os interesses e perspectivas profissionais dos licenciados não contempla a carreira docente 

na educação básica; 
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 Os cursos de formação apresentam diversos problemas. O maior deles são os cursos de 

licenciatura com face de bacharelado – Isso se torna visível quando se analisa os currículos e 

projetos de formação; 

 São locus de formação tradicionalmente voltados ao ensino técnico e tecnológico que 

significa uma formação de professores em instituições especializadas na oferta de educação 

profissional e tecnológica  que produz uma concepção pragmática da formação de 

professores, com incentivo a uma pesquisa aplicada voltada para os problemas do cotidiano 

da prática profissional; 

 As propostas curriculares dos cursos de licenciatura são recontextualizadas; 

 Os IFs com sua estrutura verticalizada de ensino produzem impactos merecedores de 

reflexão sobre a formação inicial de professores; 

 Como locus de formação de professores, os IFs estão atuando Institutos sem condições 

estruturais mínimas; 

 Não apresentam dimensões políticas, culturais e de práticas pouco favoráveis a uma 

formação para a perspectiva inclusiva; 

 As políticas de formação de professores nos IFs precisam de adequada infraestrutura; 

Portanto, cabe uma reflexão mais aprofundada dessas políticas de formação de 

professores nos Institutos Federais. O Estado, ao estabelecer uma normativa quantitativa e a 

indicação para a formação de professores se voltar para determinadas áreas do conhecimento - 

ciências da natureza, da matemática e para educação profissional - flexibilizou o processo de 

formação docente e ao mesmo tempo impõe estatalmente políticas de diversificação e 

diferenciação institucional que trazem riscos a qualidade destes cursos de formação inicial de 

professores.  
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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo trazer uma reflexão a respeito da avaliação da aprendizagem, vendo este aspecto 

como um desafio constante, pois garantir que uma avaliação cumpra com o seu papel primordial que deveria ser 

o de verificação da aprendizagem, além de contribuir para a sua formação enquanto cidadão, respeitando as suas 

diferenças e individualidades e não como um instrumento de classificação e seleção dos alunos, não é uma tarefa 

que muitos educadores conseguem concretizar.  Sabendo também que, mesmo que fosse suficiente ela servir de 

classificação e seleção, ela ainda assim deixa muito a desejar, pelo que foi possível diagnosticar, através de 

observações e pesquisas realizadas numa Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio no município de 

Nova União/RO, a qual atende 630 alunos em três turnos de funcionamento, sendo a maioria alunos do ensino 

médio. 

 

Palavras-chave: Educação. Avaliação. Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

This article aims to bring a reflection on the evaluation of learning, seeing this as a constant challenge, as 

ensuring that an evaluation fulfills its primary role that should be to verify learning, in addition to contributing to 

its formation as a citizen, respecting their differences and individualities and not as an instrument of classifying 

and selecting students, is not a task that many educators can achieve. Knowing also that even if it were sufficient 

to serve as classification and selection, it still leaves much to be desired, so it was possible to diagnose, through 

observations and research carried out at a State School of Elementary and Secondary Education in the 

municipality of Nova União / RO , which serves 630 students in three working shifts, most of whom are high 

school students. 

 

Keywords: Education. Evaluation. Learning. 

 

 

Introdução  

A avaliação educacional é um tema sempre em debate, pois faz parte do cotidiano 

escolar.  Assim como os desafios enfrentados pela escola e pelos professores aumentam a 

cada dia, pois assim como a sociedade evolui, ela traz benefícios e consequências, a escola 

também funciona desta maneira, portanto é preciso buscar sempre meios de enfrentar os 

desafios, e um desses desafios está voltado a avaliação, da mesma forma que os métodos de 

ensino devem ―evoluir‖, a educação deve ir se adaptando aos moldes desta nova sociedade, 

                                                           
1
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uma sociedade tecnológica, nesse mesmo caminho tem que seguir a avaliação educacional, no 

entanto, na prática isso não tem necessariamente acontecido.  

Luckesi (2012) comenta em seu vídeo “A avaliação da Aprendizagem” de que esse 

modelo de avaliação seletivo iniciou-se no século XVI, e perdurou até o século XX. Agora 

nos questionamos, será mesmo que perdurou até o século XX? Pois hoje ainda esse é o 

modelo de avaliação que está mais presente. Isso é muito retrógrado, acredita-se que este é um 

dos únicos elementos do século XVI, que ainda persiste em acontecer, o que nós faz pensar a 

avaliação como um desafio, que deve buscar superar seus obstáculos constantemente, para 

que de fato cumpra com o seu objetivo.  

Alguns doutores em educação dizem que o fim a que se determina a escola é a 

transmissão - assimilação do saber sistematizado, porém as escolas em sua maioria tem se 

preocupado somente com a transmissão, parecem que se esqueceram de que o trabalho de 

educar é uma produção não material, onde não se separa o produto do seu consumo, a aula 

deve ser produzida e consumida ao mesmo tempo, ou seja, transmitida e assimilada, e a 

avaliação é o instrumento que se utiliza para fazer essa verificação.  

Contudo, sabemos que esse não é um caminho fácil, e que muitas vezes acabamos 

priorizando um tipo de avaliação sem ao menos nos questionarmos sobre ele, ou sermos 

questionados, pois esse tema deveria ser assunto constante nas reuniões pedagógicas e nos 

conselhos, mas na prática isso raramente ocorre, pois cinco anos enquanto educadora me 

recordo de apenas uma reunião onde se tratou do assunto, e de forma bastante subjetiva, nada 

voltado à realidade, apenas estudo de conceitos.  

Os dados para realização deste artigo foram coletados por meio de formulários com 

questões objetivas e subjetivas aplicados à professores das turmas de ensino fundamental II e 

ensino médio de diferentes disciplinas. Já os estudantes foram selecionados aleatoriamente, 

sendo alunos de todas as séries do ensino fundamental II e do ensino médio da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Maria Goretti, no município de Nova União. Além 

dos formulários foram realizadas observações, no convívio com esses educadores e alunos, 

bem como na vivência cotidiana como educadora nesta instituição.  

A Avaliação da Aprendizagem  
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A avaliação existe para verificar o que o aluno aprendeu, e o que ele ainda não 

aprendeu seus avanços e suas dificuldades, e para que os professores se orientem e planejem 

ou replanejem as suas ações, de forma que os mesmos possam tomar as devidas providências 

para que o aluno aprenda o necessário para a continuidade dos seus estudos, uma avaliação 

mal conduzida pode trazer prejuízos para o aluno, a escola, a família e a sociedade, segundo: 

(PREITE, 2010)‖A avaliação deve existir para contribuir na formação do indivíduo, 

respeitando as suas diferenças e individualidades e tornando-o capaz de resolver conflitos do 

seu dia-a-dia, exercendo também a sua própria cidadania‖.  

No entanto, a maioria dos professores pesquisados ainda limita o processo educativo 

às aulas expositivas, onde muitas vezes a linguagem se torna pouco clara para os alunos, 

fazendo com que as aulas tornem-se desinteressante, em geral esses professores são aqueles 

que restringem à avaliação a apenas uma no final do período.  

Dos alunos entrevistados, na escola Estadual Maria Goretti, sobre os instrumentos 

pelos quais eles são avaliados, a maioria diz serem avaliados por provas, trabalhos e 

comportamento, e ao serem questionados sobre a forma que esses instrumentos são utilizados, 

relatam que uns educadores são ruins porque aplicam provas, ou porque as provas são 

difíceis, outros são bons, pois são mais compreensíveis e permitem que os alunos realizem 

trabalhos, ou aplicam provas fáceis.  No geral, o professor é visto como bom ou ruim, pela 

avaliação que ele aplica e não pela qualidade do seu trabalho.  

Na entrevista com os professores, desta mesma escola, os relatos são de que buscam 

garantir uma avaliação processual, participativa, formativa, diagnóstica, tudo de acordo com o 

que determina a lei, no entanto a prática não procede desta forma, o que parece que não é só 

nesta escola que ocorre desta maneira, pois como cita Preite em seu trabalho:  

[...] professores analisados acabam aproximando seus discursos de uma avaliação 

formativa, afirmando utilizar o processo avaliativo de forma mais continua, 

verificando o erro dos alunos, tentando entender o que eles não compreenderam, 

acompanhando seus trajetos na escola, apoiando-os e sugerindo novos rumos mais 

adequados. Porém, todos esses professores parecem tender, na maior parte do tempo, 

a praticar uma avaliação mais tradicional, dando provas escritas que usam os 

conhecimentos adquiridos pelos alunos e classificando os em relação as suas notas. 

(PREITE, 2010, p.49) 

No vídeo: “Avaliação da Aprendizagem: Formativa ou Somativa?” (2013) Ocimar 

Alavarse professor da USP diz: 



 

754 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

O que muitas vezes nos encontramos nas escolas é um discurso favorável à 

avaliação formativa, no entanto as práticas efetivamente, que algumas pesquisas que 

eu venho conduzindo evidenciam, que há muito pouco de avaliação formativa, é 

como se a avaliação fosse mesmo lá no final do ano para decidir a sorte ou azar dos 

alunos.  

Pelo que podemos observar, os professores têm um entendimento claro, de como deve 

ser uma avaliação, de que é preciso ter um acompanhamento da aprendizagem e logicamente 

da dificuldade dos alunos, no entanto suas práticas não condizem com os seus discursos, pois 

suas avaliações, na maioria dos casos, servem apenas como classificatórias.  

Nesse sentido podemos nos perguntar se esse comportamento se dá por mera 

ignorância, ou seja, o professor acredita que está de fato fazendo aquilo que diz, ou tem 

consciência dos seus atos e age assim por acreditar que o processo avaliativo deve ser 

simplesmente classificatório e não quer que os demais pensem que ele acredita nisso, por isso, 

sua pratica é diferente do seu discurso.  

Por outro lado, até que ponto podemos culpar os professores por essas atitudes, pois 

conforme (FURLAN, 2001, p.16): 

Perante as dificuldades que se impõem hoje à melhoria da qualidade da educação, a 

avaliação destaca-se como um conjunto de conhecimentos essenciais e 

imprescindíveis à formação do professor na medida em que, constituindo-se como 

prática cotidiana de funções reflexiva e investigativa insubstituível sobre os 

processos de ensino e aprendizagem, assume um papel importante no 

desenvolvimento da profissionalização docente. Nesse sentido avaliação da 

aprendizagem deve apontar para a construção de uma prática avaliativa 

qualitativamente mais significativa, comprometida com a aprendizagem, em 

consonância com a necessidade de uma melhor formação do professor.  

 

É claramente perceptível que, todo esse processo depende também da formação do 

professor, da sua capacitação, muitos professores já atuam há muito tempo, e estão 

acomodados em sua formação, não buscam um aperfeiçoamento, ou não encontram uma 

oportunidade de garantir uma formação permanente, o que não deixa de certa forma de ser 

também papel do estado, o de garantir a qualificação desses profissionais.  

Há também é claro, professores que tem uma visão bastante crítica da realidade, estão 

constantemente buscando aperfeiçoamento e procuram de alguma forma não se ater a 

avaliações classificatórias, mas esses são muitas vezes barrados na burocracia, e até mesmo 

nas leis, conforme nos diz Furlan, (2006, p. 19) ―A organização progressista prevista nos 

artigos da LDBEN nº. 9394/96 esbarra nas exigências do próprio sistema que continua a 

solicitar registro de avaliação com orientações nitidamente objetivas e classificatórias‖ 
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Neste sentido Furlan, comenta também que: 

O professor tenta não conceber a avaliação como classificação, ato burocrático, 

momento de pressão, porém não consegue desvincular-se desse conceito, pois 

―necessita‖ dele para cumprir calendários, regimentos e planos. São pressionados 

pelas teorias, pelas pesquisas sociais que apontam para uma avaliação 

transformadora, mas ao mesmo tempo, os sistemas educativos impingem uma 

prática classificatória. Os sistemas de ensino, as escolas e os educadores acabam por 

ter dificuldades de colocar em prática aquilo que os teóricos e investigadores 

estudam ha muito tempo. (FURLAN, 2001, p.21) 

Esses professores existem, mas são poucos os que vivem esses conflitos,  geralmente 

sentem essa pressão no inicio da carreira, mas por fim acabam optando por seguir a 

burocracia.  

Luckesi (2012) diz que a avaliação não resolve nada, a avaliação só pesquisa a 

qualidade do resultado, e o que intriga-nos é que continuamos a usar o método do século XVI, 

para definir o que fazer com o resultado, ou seja, se o resultado foi satisfatório o aluno segue 

adiante, é promovido a uma nova série/ano, agora se esse resultado não foi satisfatório, ele é 

retido, e nesses casos a culpa é sempre do aluno, ou seja, ele que não estudou, ele que não leu, 

ele que se dispersa, não aprende, é indisciplinado, mas enquanto educadores deixamos de 

questionar se os métodos que utilizamos para transmitir os conhecimentos foram suficientes 

para que o aluno pudesse assimilar 

Desafios Constantes da Avaliação 

A avaliação da aprendizagem não deve ser algo técnico, deve ser pensada, planejada, 

levando-se em consideração aquilo que foi trabalhado com o aluno, bem como o respeito à 

vivência e cultura própria do individuo, Jussara Hoffmann em seu trabalho, “Avaliar para 

promover: as setas do caminho” comenta que:  

Os estudos em avaliação deixam para trás o caminho das verdades absolutas, dos 

critérios objetivos, das medidas padronizadas e das estatísticas, para alertar sobre o 

objeto da avaliação, de um agir consciente e reflexivo frente às situações avaliadas e 

de exercícios do diálogo entre os envolvidos (HOFFMANN, 2001, p.15). 

 

Posto isto, vemos que o modo tradicional de se aplicar avaliação, não traz nenhum 

resultado satisfatório, pois se não há uma verdade absoluta, se não há uma padronização, e 

algo que deve ser construído cotidianamente, de acordo com a conjuntura, isso significa que 

nem sempre o método de avaliação utilizado num semestre, servirá para usar no semestre 

seguinte, além de que toda avaliação deveria ter uma devolutiva, onde o professor pudesse 
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usar o erro do aluno como ponto inicial para compreender o raciocínio desse aluno e se 

necessário rever ou reformular a sua prática docente.  

Nos relatos apresentados, 90% dos professores disseram que fazem devolutivas, e que 

revisam os erros dos alunos, já os alunos entrevistados, 70% dizem que os professores apenas 

informam as notas, o que nos mostra mais uma contradição entre o dizer e o fazer.  

Fazer uso de instrumentos de avaliação diversos, ao longo de um período e 

acompanhar o ensino aprendizagem é muito mais produtivo e contribui mais com a 

aprendizagem dos alunos, do que apenas uma prova no final do período, principalmente 

porque, nem todos os alunos são iguais, e não aprendem da mesma maneira, então quando se 

usa de métodos de avaliações diversos é possível explorar o potencial dos alunos de diversas 

formas, dar oportunidades dos alunos demonstrarem como assimilam melhor a aprendizagem 

e ter a oportunidade de conhecer mais sobre os avanços e dificuldades de cada aluno. 

Cabe à avaliação ajudar o aluno a se desenvolver, avançar, não se deve avaliar apenas 

para promover as aprendizagens dos alunos, a avaliação deve também contribuir para a 

construção do conhecimento dos educandos, e para que haja essa construção é preciso que os 

educadores estejam atentos à realidade dos seus alunos, vejamos:   

Avaliação só faz sentido se for utilizada com a finalidade de saber mais sobre o 

aluno e de colher elementos para que a educação escolar aconteça de forma próxima 

a realidade e dentro de um contexto. Como o contexto é dinâmico e está sujeito a 

constantes mudanças, é necessário ter um olhar avaliativo o tempo todo. Para isso, o 

professor precisa ter vínculo com o que está acontecendo e não se perder em um 

imaginário do que os alunos deveriam, ou não estar aprendendo. (FURLAN, 2001, 

p.37) 

 

Paulo Freire (2008, p.78) também relata a importância de se conhecer a realidade dos 

alunos para que possamos melhor contribuir no seu processo educativo, e consecutivamente 

promover uma avaliação mais contextualizada, em seu livro ―Professora sim, tia não‖ ele 

relata: 

Creio que a questão fundamental diante de que devemos estar, educadoras e 

educadores, bastante lúcidos e cada vez mais competentes, é que nossas relações 

com os educandos são um dos caminhos de que dispomos para exercer nossa 

intervenção na realidade a curto e a longo prazo. Neste sentido e não só neste, mas 

em outros também, nossas relações com os educandos, exigindo nosso respeito a 

eles, demandam igualmente o nosso conhecimento das condições concretas de seu 

contexto, o qual os condiciona. Procurar conhecer a realidade em que vivem nossos 

alunos é um dever que a prática educativa nos impõe: sem isso não temos acesso à 

maneira como pensam, dificilmente então podemos perceber o que sabem e como 

sabem.  
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O professor da USP, Ocimar Alavarse, fala na entrevista, (AVALIAÇÃO, 2013) que 

uma avaliação também tem que ser avaliada, pois se ela não é boa, se ela não foi bem 

preparada, bem aplicada os seus resultados podem refletir na aprendizagem dos alunos, e 

Luckesi (2012) também diz que a avaliação não pode ser só da aprendizagem do estudante, 

mas precisa ser do sistema, e dentro do sistema a sala de aula, de tal forma que a gente possa 

ver quem fracassa, se é o sistema, ou o estudante, ou os métodos, para então buscar a solução, 

diz ainda que se o professor planeja aquilo que é necessário ser ensinado e aprendido, mas não 

foi aprendido pelos alunos, não serve pra nada, mas se o professor investe para que todos 

aprendam o que é necessário, ai está verdadeiramente à democratização do ensino, e 

consecutivamente da sociedade.   

Para Luckesi. (2012) a função da avaliação é ser nossa parceira na busca do sucesso, 

ela é um diagnóstico que sinaliza se os resultados obtidos são satisfatórios ou não, e então é 

papel da gestão determinar o que fazer com os resultados obtidos, ou seja, se o resultado 

obtido não foi satisfatório, o que o professor vai fazer, vai produzir o resultado que deseja ou 

vai aceitar o resultado negativo.  

A avaliação também deve ter como objetivo auxiliar o educando no seu crescimento, 

na sua integração consigo mesmo, ajudando o a adquirir conhecimentos, habilidades, hábitos, 

convicções, fornecer suporte no processo de construção do aluno como sujeito e como 

cidadão. Ocorre que muitas vezes o aluno não tem noção disso, às vezes nem mesmo o 

professor, pois ambos veem a avaliação apenas como uma necessidade burocrática do sistema 

de ensino, e quando isso ocorre, essa construção do conhecimento acaba acontecendo, mas 

não de forma conscientizada e muitas vezes até mesmo de forma equivocada.  

Conclusão 

A avaliação é o instrumento que se utiliza para verificar se de fato o conteúdo, a 

mensagem, a aprendizagem, se aquilo que o professor transmitiu ao aluno, foi assimilado por 

ele.  

Durante os trabalhos de observação pode-se perceber que muitos professores têm 

medo, ou cisma, de que numa avaliação descubram que essa assimilação não ocorreu, é por 

isso buscam facilitar ao máximo ou até mesmo deturpam esse instrumento para não entrar em 

conflito com os alunos, com a escola e consigo mesmo. E bem lá no fundo, fazem isso, pois 
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sabem que a avaliação da aprendizagem, não serve apenas para qualificar o aluno, mas serve 

também para avaliar a prática docente. Pois segundo Paulo Freire, a avaliação não é um ato 

pelo qual A avalia B, mas sim um processo pelo qual A e B avaliam uma prática educativa.  

O Educador deve se desafiar e repensar acerca dos seus critérios de avaliação, e 

consecutivamente de sua prática docente, acerca da necessidade de construir práticas que 

considerem a diversidade na qual nós vivemos hoje, que considere os avanços tecnológicos, e 

os mais variados meios e instrumentos que é possível se utilizar para tornar o ato de educar 

mais prazeroso, para que dessa forma o ato de aprender também passe a ser com prazer, e não 

apenas uma obrigação.    

E para que isso venha a se tornar uma realidade é preciso que haja mais dialogo entre 

os professores, é preciso que aja uma participação mais ativa da coordenação pedagógica e da 

gestão escolar, é preciso que se criem momentos para debater esse assunto e juntos buscar 

alternativas que possam ser utilizadas para fazer com que a avaliação além de um instrumento 

de verificação da aprendizagem, possa contribuir para a construção do conhecimento dos 

educandos.  

Pois se acredita, quando Luckesi (2012), nos diz que a avaliação não deve ser vista 

como um processo para promover ou reter o aluno, mas deve servir como um diagnóstico dos 

resultados que estão sendo buscados e obtidos deve ser um instrumento que faça parte do 

processo de ensino e aprendizagem, vendo este como a interação entre professor e alunos e 

entre os próprios alunos. 
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RESUMO 
A produção é resultado de uma investidura bibliográfica e documental sobre ensino de ciências em turmas 

multisseriada, tendo como foco a análise teórica de Vygotsky. Os levantamentos são apresentado de modo a 

caracterizar a organização das escolas multisseriadas no Acre, o ensino de ciências e as percepções 

vygotsquianas. Os resultados dão destaque ao papel do outro para o desenvolvimento, colocando as interações 

sociais e a atuação do professor, fundamentais para o processo de ensino e aprendizagem. 

Palavras-chave: Ensino de ciências; Sala multisseriada; Vygotsky. 

 

ABSTRACT 

The production is the result of a bibliographical and documentary investiture on science teaching in multi-series 

classes, focusing on Vygotsky's theoretical analysis. The surveys are presented in order to characterize the 

organization of the multi-grade schools in Acre, the science teaching and the Vygotsquian perceptions. The 

results highlight the role of the other in the development, placing the social interactions and the performance of 

the teacher, fundamental for the teaching and learning process. 

Keywords: Science education; Multiserial room; Vygotsky. 
 

 

Introdução 

A perspectiva do estudo apresentado deriva-se da dissertação de mestrado apresentado 

ao Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal 

do Acre, na análise total se discutiu sobre a interação professor-aluno no ensino e 

aprendizagem de ciências no contexto de uma sala multisseriada, o estudo destinou-se a 

investigar: Que significados a professora atribui à interação professor-aluno e ao papel desta 

no contexto de uma turma multisseriada de 4º e 5º anos do ensino fundamental? Quais as 

pautas de interação professor-aluno presentes no processo de ensino-aprendizagem de 

ciências, no contexto da turma multissérie de 4º e 5º anos do ensino fundamental? 

mailto:marcondes.nicacio@ifac.edu.br
mailto:jfarias80@gmail.com
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O estudo foi desenvolvido no contexto da pesquisa qualitativa, com abordagem 

descritivo-analítica, haja vista que não se objetivava especificamente a produção de números, 

e sim a análise, compreensão e discussão da interação professor-aluno, com objetivo de 

extrair conceitos, informações que fundamentassem as reflexões. 

A investigação implementada foi desenvolvida dentro da abordagem qualitativa da 

pesquisa-ação. A figuração direcional da pesquisa-ação se constitui como estratégica 

metodológica da pesquisa social. 

No entanto, caracterizou-se também como aplicada em virtude de que no processo de 

construção investigativa gerou-se, ao final, produção específica para auxiliar no 

desenvolvimento do ensino multisseriado com a especificidade da interação professor-aluno 

para favorecer as construções didático-metodológicas para o trabalho dos professores de 

ciência da realidade investigada. 

Nesta parte, como volume de uma investigação mais ampla da pesquisa de mestrado, a 

análise centra-se numa investidura bibliográfica e documental em que nos apropriamos, 

analisamos e construímos interlocuções do objeto de estudo elencado.  

Neste tomo predispomo-nos a trazer para o bojo, reflexões sobre a teoria de Vygotsky 

e o ensino de ciências no contexto de uma sala multisseriada na realidade do Município de 

Cruzeiro do Sul, Estado do Acre. 

Segundo os postulados vygotskianos, é nas e pelas interações sociais que ocorre o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores. No contexto de sala de aula, cabe ao 

professor, como parceiro mais experiente, o papel de organizar as pautas de interação para 

que a relação pedagógica se efetiva.  

Para Vygotsky (1998b), é preciso que o professor perceba que a atuação do parceiro 

mais experiente junto ao menos avançado é de fundamental importância para o 

desenvolvimento da aprendizagem, pois facilita a mediação entre aquilo que o indivíduo 

menos experiente já sabe fazer/compreender sozinho e aquilo que ele ainda não sabe, mais 

poderá aprender na interação com quem sabe. 

Sabendo então que a interação professor-aluno é fator preponderante para o sucesso do 

indivíduo na escola, cumpre destacar que o papel do educador no processo, é favorecer as 

condições para que o aluno no conjunto estrutural e interpretativo da zona de 

desenvolvimento proximal consiga fazer relações com o que está aprendendo e o que já sabe.  
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Apontamentos contextuais das classes multisseriadas 

Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP - 2014) apresentam a realidade das classes multisseriadas ao indicarem que dos 

188.673 estabelecimentos existentes na educação básica do Brasil, 22.269 são de instituições 

com apenas 1 sala de aula. Já os dados do Estado do Acre chamam ainda mais nossa atenção, 

pois das 1.672 escolas, 775 são construções de apenas uma sala de aula, ou seja, 46% da rede 

de ensino possuem as características das escolas multisseriadas. 

Sobre as escolas multisseriadas no Estado do Acre, Farias (2015) diz ter havido um 

grande esforço no sentido de garantir a universalização do acesso e permanência na educação 

de toda a população residente em locais que apresentam quadro populacional rarefeito, 

visando assegurar a qualidade do ensino e aprendizagem para todos os alunos. 

Os dados abaixo apresentam um pouco desta preocupação: 

 

Ainda de acordo com os objetivos destacados para as classes multisseriadas, podem 

ser ressaltadas as seguintes metas: atender a 25.000 alunos matriculados nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental em Classes Multisseriadas, em áreas rurais de difícil 

acesso, identificar e matricular 2.500 crianças em idade escolar do 1º ao 5º ano, que 

estão fora da escola; garantir a matrícula de 2.800 31 crianças de 6 anos no Ensino 

Fundamental e alfabetizar 100% dos alunos até o final do 2º ano do ciclo de 

alfabetização (FARIAS, 2015, p. 30) 

 

Estas são metas estabelecidas pelo Plano Estratégico da Secretaria de Estado de 

Educação do Acre a partir de janeiro de 1999 e implementadas pela Coordenação de Ensino 

Rural. 

No contexto local analisado, dados do Plano Municipal de Educação: 2015-2025, 

instituído pela Lei 696 de 23 de junho de 2015, revelam que Cruzeiro do Sul possui uma das 

melhores coberturas de matrícula de todas as cidades do Estado do Acre. São ao todo 192 

escolas de educação básica, sendo 54 de ensino infantil, 167 de ensino fundamental e 22 de 

ensino médio, além de 7 instituições que ofertam ensino superior.  

Em 2014 a cobertura de matrícula no ensino fundamental era de 20.025 alunos, deste 

total 10.520 compunham turma do ensino de 1º ao 5º ano. 

Sabendo que as classes multisseriadas geralmente ocorrem em escolas localizadas em 

comunidades com baixo índice demográfico, onde é ofertado para a comunidade o ensino dos 

anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º), predominantemente na mesma sala, pelo 
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mesmo professor. A organização do ensino dá-se para vários anos com o objetivo de atender 

alunos com diferentes idades e níveis de desenvolvimento. 

Visando uma melhor caracterização do ensino multisseriado, empreendemos buscas de 

informações que nos auxiliassem no processo, através dos sites oficiais da administração 

pública. Nos deparamos com uma certa obscuridade na exposição destes dados, quando 

realizadas as pesquisas em órgãos como: Ministério da Educação (MEC), Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Secretaria de Estado de 

Educação e Esporte (SEE/AC), Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul 

(SEMED/CZS), pois não referendam informações precisas sobre esta modalidade de ensino. 

Para que não ficasse um limbo de informações, implementamos busca ativa local nas 

Secretarias de Educação do Estado e Município. 

Os dados abaixo, são informações precisas de como a Rede Estadual de Ensino no 

atendimento as classes multisseriadas, coletadas no Setor de Estatística da Representação da 

SEE/AC em Cruzeiro do Sul. 

A partir dos elementos levantados, foram geradas duas categorias básicas: escolas sem 

diretores e escolas com diretores. No Estado do Acre foi convencionado pela Lei 1.513 de 11 

de novembro de 2003, que as instituições de ensino com menos de 100 alunos são gerenciadas 

pelo professor responsável, ao passo que a escola a partir de 101 alunos deve acontecer o 

processo democrático de escolha de diretores. 

Nesse sentido, o quadro abaixo traz as escolas que são tipicamente constituídas por 

turma em multisséries sem diretores, localizadas em comunidades rurais da Rodovia Federal 

364 (BR 364), as margens de rios ou igarapés, nos ramais (estradas vicinais via de regra sem 

asfaltamento), além de localidades de difícil acesso, como aqueles lugares que se tem que 

realizar dois trajetos por se tratarem de escolas no meio da floresta. 

 

Quadro 1 - Escolas Públicas Estaduais do Município de Cruzeiro do Sul com Turmas Multisseriadas 

(Sem Diretores) – 2015 

Número de Escolas Etapa/Série (Turma Multisseriada) 
Nº de 

aluno 

Quantidade de 

Turmas 

24 1º AO 5º ANOS 
6

10 
39 

Fonte: Setor de Estatística da Representação da SEE/AC em Cruzeiro do Sul. 
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O segundo quadro, apresenta dados das escolas que possuem equipes gestoras, mas 

que ocorre, em algumas turmas, a modalidade multisseriada em razão do baixo número de 

alunos para formar classes independentes.  

É destacável que nem todas escolas do quadro são efetivamente escolas rurais, 

algumas delas enquadram-se muito mais no aspecto urbano-periférico do que no conceito de 

escola rural pois, são escolas que estão interligadas ao perímetro urbano. 

Quadro 2- Escolas Públicas Estaduais do Município de Cruzeiro do Sul com Turmas Multisseriadas 

(Com Diretores) – 2015 

Número de Escolas Etapa/Série (Turma 

Multisseriada) 

Nº de aluno Quantidade de 

Turmas 

13 1º AO 5º ANOS 455 22 
Fonte: Setor de Estatística da Representação da SEE/AC - Cruzeiro do Sul 

 

No conjunto geral, identificamos a existência de 61 classes multisseriadas com 61 

docentes na rede pública estadual de Cruzeiro do Sul no ano de 2015, atendendo um total de 

1.065 alunos. Sendo que, as 24 escolas do primeiro quadro são escolas que historicamente 

ofertam, pelas suas características de localização, o ensino multisseriado. Já as 13 escolas da 

segunda tabela são em geral escolas que já ofertaram ou ofertam esporadicamente este ensino 

de acordo com o nível de demanda. 

Em visitas a Secretaria Municipal de Educação de Cruzeiro do Sul -SEMED/CZS, 

para levantamentos de informações com a Coordenação de Educação do Campo, 

identificamos que a organização do setor é feita através de regionais, distribuídas e nominadas 

de acordo com a geografia local. São elas: 1) Regional Valparaiso (Escolas do curso do Rio 

Valparaiso, afluente da margem esquerdo do Rio Juruá no sentido nascente - foz); 2) Regional 

Juruá Mirim (Escolas do curso do Rio Juruá Mirim, afluente da margem direita do Rio Juruá 

no sentido nascente - foz); 3) Regional Santa Luzia – Campinas (Reúne escolas de uma das 

maiores vilas de Cruzeiro do Sul e de do Rio Campinas acessíveis através da Rodovia Federal 

364); 4) Regional BR 364 (Escolas localizada nos ramais ou estradas vicinais que ladeiam a 

Rodovia Federal 364 nos limites geográficos de Cruzeiro do Sul); 5) Regional BR 307 

(Escolas situadas ao longo da Rodovia Federal Projeta 307 nos limites de Cruzeiro do Sul, 

estrada sem pavimentação asfáltica que ligará Cruzeiro do Sul a Cidade de Benjamin 

Constant). 
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Cada regional tem uma equipe gestora formada por um diretor, um coordenador 

administrativo e um coordenador pedagógico. 

Quadro 3- Escolas Públicas Municipais de Cruzeiro do Sul com Turmas Multisseriadas – 2015 

Número de Escolas Número De Alunos 

60 2455 
Fonte: Coordenação de Educação do Campo da SEMED do Município de Cruzeiro do Sul 

 

São 60 escolas com classes multisseriadas que ofertam Ensino Fundamental de 1º ao 

5º ano, ao todo são 80 professores de instituições que se localizam na zona rural e mais uma 

de zona urbana. Quando consolidamos as informações sobre escolas multisseriadas de 

Cruzeiro do Sul, chegamos ao gráfico abaixo: 

Gráfico 1 - Escolas Multisseriadas de Cruzeiro do Sul/AC - 2015 

 
Fonte: Setor de Estatística da Representação da SEE/AC - Cruzeiro do Sul/ Coordenação de Educação do Campo 

da SEMED -  Cruzeiro do Sul 

 

Temos um representativo número de matrículas em escolas multisseriadas em 

Cruzeiro do Sul no ano de 2015, o total de 3520 alunos representa uma considerável soma. Os 

números apanhados, nos despertam para a necessidade de implementar políticas públicas 

ainda mais adaptadas a esta realidade. Hoje o que se pode evidenciar é uma certa obscuridade, 

a começar pelo modo como estes dados são expostos nas bases de dados do censo da 

educação, os dados nas plataformas e descrições oficiais não são apresentados de forma clara, 

estão simplesmente no conjunto das informações da educação básica, das escolas ou das 

matrículas por tipificações administrativas na categoria rural. 
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No aprofundamento da pesquisa, percebemos a não existência de um marco legal 

específico que contemple a realidade de uma escola multisseriada em perímetro urbano, pois 

este modelo de ensino é atrelado a Educação do Campo, o que encontramos foram Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo - Resolução CNE/CEB Nº 1 de 

03 de abril de 2002 e Diretrizes Complementares Normas e Princípios para o 

Desenvolvimento de Políticas Públicas de Atendimento à Educação Básica do Campo – 

Resolução Nº 2, de 28 de abril de 2008. No segundo documento é exposto o conceito de 

educação do campo: 

Art. 1º A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional 

Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio e destina-se ao atendimento 

às populações rurais em suas mais variadas formas de produção da vida - 

agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e 

acampados da Reforma Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros. 

(BRASIL, 2008, p. 1) 

 

Ambos os regulamentos se aplicam exclusivamente a realidade de escolas rurais à 

medida que a palavra urbana, aparece uma única vez no primeiro documento e está sendo 

usada para contextualizar a necessidade da educação escolar em área rural, não fazendo 

menção direta à realidade urbana.  

Neste contexto, queremos atentar para fato de que tão importante quanto qualquer 

outro estudo dentro da educação é o exame da interação professor-aluno no processo de 

ensino e aprendizagem, ainda mais num cenário tão especifico como o já descrito. 

Na primazia desta análise, inicialmente cumpre trazer que para Vygotsky (1998a, p. 

168), ―é ao longo da interação entre crianças e adultos que os jovens aprendizes identificam 

os métodos eficazes para memorizar - métodos tornados acessíveis aos jovens por aqueles 

com maiores habilidades de memorização‖. 

O professor deve atuar como mediador entre o aluno e o conhecimento, numa relação 

tríade (aluno-professor-conhecimento) que se consolida à medida em que se tem experiências 

exitosas que dão conta de neutralizar os condicionantes impeditivos do processo de maturação 

da aprendizagem. É no atuar que se verifica como a capacidade de estabelecer estratégias 

adequadas para a prática pedagógica, consolida o processo educativo. 

Destarte, falar em um paradigma interpretativo para a interação professor-aluno em 

escola multisseriada no ensino de ciências, sendo parte deste processo em uma realidade tão 
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adversa e ao mesmo tempo singular, é atentar-se para a atualidade, é abrir-se para as 

subjetividades, identidades e escolhas presentes nos diferentes ambientes sociais, é destacar as 

relações sociais como essenciais para o indivíduo. 

A organização da escola multisseriada 

A escola multisseriada é caracteristicamente a educação do campo, de comunidades 

indígenas, ribeirinhase quilombolas no Brasil. De modo geral, acontecem em escolas de 

educação básica, especificamente do ensino de 1º ao 5º ano, que possuem apenas 1 sala de 

aula por dependência administrativa.  

O espelho que melhor caracteriza o sistema escolar multisseriado é o de que:  

As classes multisseriadas constituem-se na modalidade predominante de oferta do 

primeiro segmento do ensino fundamental no meio rural do Estado do Pará e da 

Região Amazônica. Entretanto, elas se encontram ausentes dos debates e das 

reflexões sobre a educação rural no país e nem mesmo ―existem‖ no conjunto de 

estatísticas que compõem o censo escolar oficial. (HAGE, 2004, [s. p.]) 

 

A existência deste modelo de ensino justifica-se em áreas rurais de municípios da 

região norte e nordeste em comunidades pequenas, em situação de isolamento geográfico, 

sem condições de acolherem escolas que formem turmas independentes com número de 

alunos suficientes. A esse respeito é preciso ampliar a discussão, à medida que identificamos 

a existência de escolas multisseriadas que mesmo em contexto semelhante ao das 

comunidades rurais, também podem ser encontradas em comunidades urbano-periféricas. 

A não explicitação do termo ―escola multisseriada‖ não pode se elemento considerável 

na descrição da sua história. Quando se fala de suas características, fica evidente que ela deve 

ter surgido antes mesmo do formato atual, ou seja, o modelo com séries independentes.  

 No geral, podemos dizer que estas turmas são ou foram criadas para garantir o acesso 

à educação, especialmente para as camadas mais carentes da população; centra-se ao longo da 

história como forma de oferta do ensino primário; propícias quando as características 

demográficas e sociais da comunidade não permitem outra forma de promoção da educação; 

gera-se mesmo quando as condições são adversas e desfavoráveis ao ensino, porque exige 

menores custos e infraestrutura para seu funcionamento. 

No percurso da educação brasileira, mesmo que não tenhamos a palavra 

―multisseriada‖ grafada nos documentos oficiais, conseguimos perceber sua manifestação, 
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pois quando analisamos a primeira Carta Magna de nosso país, vemos alguns de seus 

resquícios. 

Em 1824, data de publicação da primeira Constituição Brasileira, já havia uma 

especificação do direito da educação, dito no artigo 179 como "instrução primária é gratuita 

para todos os cidadãos‖.  A esse respeito Saviani (2008 apud LOCKS; ALMEIDA; 

PACHECO, 2016, p. 4) nos traz que a Lei de 15 de outubro de 1827, determinava a criação 

das ―Escolas de Primeiras Letras‖. Esclarecendo no artigo 1º que deveria ser: ―Em todas as 

cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as classes de primeiras letras que forem 

necessárias‖ e no artigo 4º ―As escolas serão de ensino mútuo nas capitais das províncias; e 

também nas cidades, vilas e lugares populosos, em que for possível estabelecerem-se‖. 

Na análise é possível identificar o ensino mútuo destinados aos locais mais povoados, 

como sendo o ensino seriado, ao passo que a alternativa para as demais localidades seria um 

ensino alternativo com formato adequado para a realidade local e para o ensino primário.  

Para a necessidade das demais localidades Saviani (2008 apud LOCKS; ALMEIDA; 

PACHECO, 2016, p. 4-5) acrescenta que seria utilizado o método Lancaster que é, 

Proposto e difundido pelos ingleses Andrew Bell, pastor da igreja Anglicana e 

Joseph Lancaster, da seita dos Quakers, o método mutuo, também chamado de 

monitorial ou lancasteriano, se baseava no aproveitamento dos alunos mais 

adiantados como auxiliares do professor no ensino de classes numerosas. Embora 

esses alunos tivessem papel central na efetivação desse método pedagógico, o foco 

não era posto na atividade do aluno. Na verdade, os alunos guindados à posição de 

monitores eram investidos de função docente. O método supunha regras pré-

determinadas, rigorosa disciplina e a distribuição hierarquizada dos alunos sentados 

em bancos dispostos num salão bem amplo. De uma das extremidades do salão, o 

mestre, sentado numa cadeira alta, supervisionava toda a escola, em especial os 

monitores. Avaliando continuamente o aproveitamento e o comportamento dos 

alunos, esse método erigia a competição em princípio ativo do funcionamento da 

escola. Os procedimentos didáticos tradicionais permanecem intocados.  

 

Nesse complexo e não explicitado contexto, percebemos a escola multisseriada erigida 

de forma a revestir-se de todas as características suscitadas anteriormente, ou seja, a 

promoção da instrução para crianças com níveis e idades diferentes no mesmo espaço e pelo 

mesmo profissional docente. 

Outro marco que referenciamos através de Pantel (2011) sobre tal modelo de ensino, 

está em 1834 quando foi publicado o Ato Adicional à Constituição que transferiu para os 

governos da província a responsabilidade de administrar o ensino primário e secundário. 
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Nisso surge, em contraposição a classe multisseriada, os grupos escolares, também chamados 

de escolas graduadas. 

Na década de 1920, acontecem em definitivo nos espaços mais povoados, a 

organização das classes seriadas em idades, níveis e até mesmo por sexo. As classes 

multisseriadas continuam como opção nos locais de baixa densidade.  

No sequenciamento do percurso histórico, Nicácio et al (2013), acrescenta alguns 

elementos como: Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, movimento de 

educadores que surgiu dentro da Associação Brasileira de Educação – ABE, causou grande 

repercussão nos meios educacionais e culturais, tendo como pauta, a defesa da educação 

pública e laica. Já nos anos 40 e 50 apresenta a criação de programas voltados 

especificamente para o meio rural, desenvolvidos pelos Ministério da Agricultura e da 

Ministério da Educação e Saúde Pública. 

Nos períodos subsequentes, quando da organização de marcos legais da educação 

podemos destacar que: 

[...] Lei nº 4.024, de 20 de dezembro 1961, o que fortaleceu a negação da 

escolarização nacional, do habitat, do trabalho e dos valores da sociedade, como 

ressalta Leite (2002, p. 40). Outro destaque desta década foi o movimento inspirado 

no ―método‖ de Paulo Freire. Várias comunidades rurais desenvolveram a educação 

libertadora, geralmente com apoio de grupos progressistas, partidos políticos e 

pessoas engajadas em ideologias socializantes. 

Na década de 1970, o Governo Militar estabeleceu mudanças significativas na 

educação nacional. A promulgação da Lei nº 5.692/1971 alterou a estrutura oficial 

da educação escolar para o ensino de 1º, 2º e 3º graus. Mais tarde, o Ministério de 

Educação e Cultura lança o 2º Plano Setorial de Educação (1975-79), que estabelece 

objetivos e diretrizes com a finalidade de criar condições para o desenvolvimento de 

programas de educação no meio rural que viessem a se destacar na melhoria da 

situação socioeconômica das populações dessas áreas. [...]  

A municipalização do ensino rural tornou-o ainda mais propenso ao insucesso. Na 

tentativa de solucionar os graves problemas que o cercam, nas décadas de 70 e 80, 

outros programas são criados para atender às particularidades das comunidades 

rurais, tendo como princípio norteador a erradicação do analfabetismo, entre os 

quais se destacam o Edurural e o Mobral (NICÁCIO et al, 2013, p. 567). 

 

Em 1996 a Lei 9.394, que estabeleceu diretrizes e bases para a educação nacional 

também tratou de trazer políticas que contemplassem as necessidades da educação rural. 

Notemos a este exemplo o artigo 23 que diz: 

Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos 

semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não-seriados, 

com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de 

organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o 

recomendar. (BRASIL, 1996, p. 6) 
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O segundo parágrafo do art. 23, destaca a autonomia organizacional que é dada 

quando diz que: ― O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive 

climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o 

número de horas letivas previsto nesta Lei‖. Ou seja, a educação rural poderia adequar-se às 

suas particularidades. 

Já no artigo 28 acrescenta-se ainda que: 

Art. 28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: 

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural; 

II - organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 

III - adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996, p. 9) 

 

A nova lei de diretrizes e bases vem para, ao contrário de outras legislações, 

contemplar verdadeiramente todos os níveis e modalidades de ensino, representa grande 

avanço para a educação rural, contexto que se encontra a maioria das escolas multisseriadas. 

Apurados os preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

surgem outras políticas públicas para contemplar direta e indiretamente o ensino em 

multissérie, como é o caso do programa ―Escola Ativa‖, política pública do governo para as 

escolas multisseriadas, implementada em 1997 para as regiões Norte e Nordeste, tendo como 

objetivo melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes multisseriadas das escolas 

do campo.  

Tivemos também a criação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

Escolas do Campo (Parecer nº 36/2001), aprovadas em 04 de dezembro de 2001 e 

homologadas somente em 12 de março de 2002, por meio da Resolução CNE/CEB 01 que 

fixou normas para a adequação do ensino no campo às políticas curriculares nacionais com o 

fito de atender às necessidades e especificidades da vida no campo.  

Mais tarde, em 2008, foi aprovada a Resolução CNE/CEB nº 2, que estabeleceu 

Diretrizes Complementares, Normas e Princípios para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do Campo, e em 2010, o Decreto n.7.354, que 

dispôs sobre a Política de Educação do Campo e o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA). 
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Com a instituição do Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO) 

pela portaria nº 86 de 02 de fevereiro de 2013, houve a substituição da ―Escola Ativa‖ pela 

―Escola da Terra‖, tendo como objetivo promover a formação continuada específica de 

professores das escolas do campo e das localizadas em comunidades quilombolas; e oferecer 

recursos didáticos e pedagógicos que atendam às especificidades formativas das populações 

do campo e quilombolas. 

Devemos destacar também a promulgação da Lei 12.960 de 27 de março de 2014 que 

alterou a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996 para fazer constar a exigência de 

manifestação de órgão normativo do sistema de ensino para o fechamento de escolas do 

campo, indígenas e quilombolas. O artigo 28 da lei passou a vigorar acrescido de parágrafo 

único que diz que: 

Art. 28 - O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será 

precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que 

considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do 

diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar (BRASIL, 

1996, p. 9). 

 

Neste arquétipo representativo que reproduz um pouco da identidade da escola 

multisseriada ao longo da história, é que partimos então para a representação de como se 

erigiu o ensino de ciências. 

O ensino de ciências 

Para caracterizar o percurso do ensino de ciências, é preciso dar um passo atrás na 

sequência cronológica apresentada na parte anterior desta produção. Lembremos que, em 

1827, depois da primeira Constituição Brasileira, foram oficialmente criadas as ―Escolas de 

Primeiras Letras‖ pela Lei de 15 de outubro. A efeito primaz concentremo-nos no objetivo de 

tais instituições, expressos nas atribuições do professor no artigo 6º: 

Art. 6 - Os professores ensinarão a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, 

prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria 

prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de moral cristã e da doutrina 

da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos 

meninos; preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil. 

(BRASIL, 1827, p. 1) 

 

Fica evidente que as escolas criadas não são para ensinar ciências, a inclusão deste 

ensino só tem seu percurso lançado no início do século XIX. No entanto, seria apenas no 
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século XX com o reconhecimento da ciência e da tecnologia como fundamentais para a 

economia das sociedades é que teríamos então a inserção de ciências como unidades 

curriculares dentro da estrutura do ensino. 

Na análise histórica de Ribeiro; Cordeiro; Corazza (2011) encontramos elementos que 

não só descrevem as diversas tendências pedagógicas que influenciaram a escola, mas 

também cada momento histórico, considerando inclusive elementos como a metodologia 

empregada pelo professor em sala de aula, as relações professor/alunos e alunos/professor, 

dimensionando inclusive a interação entre os sujeitos para com o processo de ensino e 

aprendizagem. A esse respeito podemos trazer alguns recortes interpretados que nos situam 

sobre os modelos de ensino das ciências: 

Em primeiro momento, identifica-se a prevalência da tendência tradicional como 

modelo de ensino, dito pelos autores como humanístico, de cultura geral e refletindo uma 

concepção conservadora de sociedade, onde os métodos e as técnicas se restringem a 

exposição verbal da matéria e/ou demonstração (RIBEIRO; CORDEIRO; CORAZZA, 2011, 

p. 126). 

É importante frisar que não se pode afirmar que tal modelo e suas metodologias 

tenham ficado totalmente no passado, pois mesmo havendo um contexto de ocorrência, ele 

pode ainda está presente nos horários escolares destinados a ensinar ciências. 

Em segundo instante, temos e edificação do modelo da Escola Nova que atrelado ao 

Manifesto do Pioneiros, fez nos anos de 1920 a 1930 com que a educação ganhasse nuances 

de efervescência, havendo a criação de cursos de ciências naturais e currículos escolares com 

abordagem biológica nos fatores sociais e econômicos. Mesmo assim, o modelo de ensino 

continua sendo descritivo, baseado em informações teóricas e de memória de dentro dos 

livros (RIBEIRO; CORDEIRO; CORAZZA, 2011, p. 128). 

Já nos anos de 1950 a 1960, que conceituam o terceiro momento, temos um ciclo que 

se integra e é fechado com a publicação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, lei 4024 de 1961. Nesse instante, são sentidas algumas modificações no ensino de 

ciências como a demanda de investigadores para o progresso científico e tecnológico, a 

constatação internacional e nacional da importância do ensino das ciências como ponto-chave 

para o desenvolvimento. Além disso, temos uma nova roupagem dada ao currículo, que deixa 
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de ser objeto de decisão da administração federal e passa a ser de interesse colaborativo dos 

entes federados (RIBEIRO; CORDEIRO; CORAZZA, 2011, p. 128). 

O principal avanço percebido é a inserção do ensino de ciências no currículo escolar 

desde a 1ª série do ensino ginasial, atualmente o 6º ano do ensino fundamental. Entram em 

cena as experiências e situações-problemas com as metodologias experimentais e de 

pesquisas. (RIBEIRO; CORDEIRO; CORAZZA, 2011, p. 129). 

A escola tecnicista, caracteriza o quarto momento, percebido nas décadas de 1960 e 

1970, acontece uma representativa orientação da educação pelo modelo norte racionalista. O 

Taylorismo acaba entrado em nosso sistema de ensino por via da Lei 5.692/71 que tem forte 

papel de orientar a educação para a necessidades da sociedade industrializada e de tecnologias 

(RIBEIRO; CORDEIRO; CORAZZA, 2011, p. 131). 

Nos anos seguintes, 1980 e de 1990 em diante, passamos por expressivas rupturas 

políticas e é erigido pela Constituição de 1988 o contexto de sociedade democrática. Nisso, 

podemos dizer que passamos a lutar pela implementação de um ensino baseado na interação. 

Em 1996 foi publicada a Lei nº 9.394, estabelecendo novas diretrizes e bases para educação 

nacional, são desencadeadas novas políticas públicas com o objetivo de formar dentro da 

escola tanto cidadãos como trabalhadores.  

A este exemplo, foram publicados os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 

1997, para orientar o ensino nas diferentes áreas. Em ciências, o objetivo é ―Mostrar as 

Ciências como um conhecimento que colabora para a compreensão do mundo e suas 

transformações para reconhecer o homem como parte do universo e como indivíduo‖ 

(BRASIL, 2001, p. 23) e ainda acrescenta que: ―[...] o aluno desenvolva competências que lhe 

permitam compreender o mundo e atuar como indivíduo e como cidadão, utilizando 

conhecimentos de natureza científica e tecnológica (p. 39). 

Toda a elucidação histórica reunida a partir das contribuições de Ribeiro; Cordeiro; 

Corazza (2011), podem num outro viés ser sintetizadas por Amaral (1998), independente de 

cronologia, quando expõe que o ensino de ciências pode ser dividido em nove pontos e/ou 

contrapontos: 

- Ensino teórico ou ensino prático; 

- Ciência como produto ou ciência como processo; 

- Mitificação da Ciência ou ciência como atividade humana; 
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- Desconsideração ou valorização do cotidiano aluno; 

- Prevalência da lógica da ciência ou da lógica do aluno; 

- Multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade curricular; 

-  Abordagem ecológica ou abordagem ambiental; 

- Padronização curricular ou flexibilidade curricular 

- Professor como paciente ou como agente de mudanças pedagógicas. 

A tabela abaixo explicita as tendências no ensino de ciências a partir da reflexão do 

texto: Tendências teóricas e metodológicas no Ensino de Ciências de Marandino (2016), 

apresentando como está norteado o ensino de ciências na atualidade. 

Quadro 4- Tendências no Ensino de Ciências 

Tendências Aporte  Manifestações Características 

Abordagens 

Cognitivas 

Cognitivismo Piaget 

Vygotsky 

- Pesquisas sobre ideias espontâneas; 

- Estudo sobre mudança conceitual; 

- Investigações sobre linguagem e os 

processos de argumentação. 

História e 

Filosofia da 

Ciência 

Concepção 

histórico-social 

Thomas S. Kuhn 

Gaston Bachelar 

Karl Popper 

Bruno Latour 

- Discussão histórica, filosófica e 

epistemológica da ciência. 

Experimentaç

ão 

Concepção 

empirista 

Projetos 

curriculares 

americanos e 

ingleses dos anos 

60 

- Ideia de ciência moderna e atual; 

- Dicotomia em teoria e prática. 

CTS OU 

CTSA 

Movimentos 

ambientalistas  

 Perspectivas 

políticas, questões 

de poder e 

método (Década 

de 1960 e 1970) 

- Relaciona a ciência com as aplicações 

tecnológicas e os fenômenos da vida 

cotidiana; 

- Aborda o estudo dos fatos e aplicações de 

maior relevância social; 

- Aborda implicações sociais e éticas 

relacionadas ao uso da ciência e do trabalho 

científico; 

- Compreensão da natureza da ciência e do 

trabalho científico. 

Espaços não 

formais de 

Educação e 

Divulgação 

Científica 

Ecossistemas 

Educativos 

Candau - Alfabetização científica do cidadão; 

- Acesso aos meios de divulgação 

científica: revistas científicas, jornais, 

audiovisuais, vídeos, museus e centro de 

ciências. 

Tecnologia da 

Informação e 

Comunicação 

Revolução 

Informacional 

Segunda metade 

de 1970 e nos 

anos 1990 

- As tecnologias e os métodos para 

comunicar invadiram as salas de aula; 

- Sistemas de aprendizagem a distância; 

- Desafio de articular o uso das tecnologias 

com o planejamento didático. 
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Nota: Tabela construída a partir das contribuições de Marandino (2016). 

 

Na análise são apresentadas tendências contemporâneas do ensino de ciências. Dada a 

relevância e pertinência das informações, optamos por apresentá-las dentro de uma tabela, que 

também é resultado da busca e confirmação de conceitos em outras obras. Objetivo é 

didaticamente nos municiar do contexto atual deste ensino.  

A reflexão para edificação da tabela deixa claro que o ensino de ciência é dinâmico, 

assim como o contexto em que se manifesta. Ao eleger as categorias descritas percebemos a 

não existência de uma cronologia e tão pouco de uma sobreposição de uma em detrimento de 

outra. Estas, são realidades do ensino, vivenciadas por professores e alunos, que são 

conotadas pelos seus interesses ou pela forma como se organizam. Na prática escolar, essas 

tendências de modo direto ou indireto, são percebidas no desenvolvimento do ensino e 

compõem a diversidade de aprendizagem que tem por foco a interação. 

Considerações finais 

Em Vygotsky, encontramos reflexões que dão destaque ao processo de 

desenvolvimento mediante as qualidades da escola multisseriada. Em primeira reflexão, deve-

se considerar que a aprendizagem escolar não é ponto de partida para o desenvolvimento. No 

entanto, existe uma anacrônica diferença entre as atividades do pensamento de uma criança de 

mesma idade que frequentou e de uma que não frequentou a escola. 

Talvez isto justifique o porquê do ensino multisseriado ser considerado como de 

qualidade inferior, pois como ele se efetiva em comunidades periféricas e rurais, e justamente, 

é nestes lugares onde não existe a escola que promove educação infantil, especialmente em 

nossa região, ela finda sendo a primeira e, às vezes, a única opção de escolarização 

comunitária. 

Outro destaque que devemos fazer em Vygotsky é o de que a aprendizagem é 

fundamentalmente essencial para a promoção do desenvolvimento. A organização das 

atividades nas classes multisseriadas devem acontecer de modo que os alunos desta 

modalidade de ensino, vivenciem um processo contínuo de socialização.  

Vygotsky é citado por Corsaro como um teórico construtivista, que se destaca por 

defender o papel ativo da criança no desenvolvimento humano, enfatizando que o social 

depende de ações coletivas. 
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Para Vygotsky, estratégias para lidar com alterações nas demandas sociais são 

sempre coletivas; isto é, elas sempre envolvem interação com outras pessoas. Essas 

estratégias coletivas são vistas como ações práticas que levam ao desenvolvimento 

psicológico e social. Nesse sentido, interações e atividades práticas das crianças com 

outras pessoas levam à aquisição de novas competências e conhecimentos, que são 

vistos como a transformação das habilidades e dos conhecimentos anteriores. 

(CORSARO, 2011, p. 26). 

 

Neste contexto, a reflexão alijada, diz respeito à construção social do homem, que dá 

enfoque especial ao papel formativo por via da educação. Em Vygotsky, o desenvolvimento 

humano mediatiza-se pelas relações sócio-histórica e cultural. Na sala de aula da escola 

multisseriada, por natureza, existe em seu cotidiano infinidades de situações em que o 

indivíduo constrói ao longo do tempo, interna e severamente seu desenvolvimento como 

efeito da interação. O ambiente da escola multisseriada é campo fértil para a promoção das 

múltiplas lateralidades do indivíduo. Mesmo que tenhamos que destacar que não 

consideramos este o modelo ideal de escola. 

Na organização das atividades, os alunos vivenciam um processo ferrenho de 

socialização. Este é um fator que consideramos muito positivo, há um processo progressivo de 

interação entre o professor da escola multissérie e os alunos/as e entre os/as alunos/as 

mutuamente, o que estimula o desenvolvimento de atividades em grupo, em que todos acabam 

aprendendo com as diferenças e valorizando a convivência. Tais ações favorecem a formação 

de cidadãos capazes de assumir posicionamentos na sociedade.  

A possibilidade da socialização durante o processo de ensino e aprendizagem colabora 

para que se consolidem mudanças internas na criança, que aprende e concretiza um novo 

conhecimento. Muitas são as dificuldades presentes no interior das turmas multisseriadas. Ou 

seja, tal realidade não pode ser esquecida por ainda ser efetivamente no interior da floresta 

amazônica uma necessidade. 

Em Oliveira (1997, p. 62), Vygotsky indica alguns postulados centrais que queremos 

destacar, mesmo que posteriormente tenhamos a intenção de o fazer com mais afinco e 

detalhamento: 

O único bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento. Os procedimentos 

regulares que ocorrem na escola – demonstração, assistência, fornecimento de pistas, 

instruções – são fundamentais na promoção do ‗bom ensino‘. Isto é, a criança não 

tem condições de percorrer sozinho o caminho do aprendizado. A intervenção de 

outras pessoas – que, no caso específico da escola, são o professor e as demais 

crianças – é fundamental para a promoção do desenvolvimento do indivíduo. 
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Nas reflexões anteriores, o trabalho docente é posto em debate em decorrência do 

caráter ativo que ele tem para as percepções de Vygotsky, o educador que numa linguagem 

simples, poderá ser dito como o parceiro mais experiente, vai atuar ativamente para consolidar 

conhecimento, à medida que explicita a zona de desenvolvimento proximal.  

Assim também, deve ser a construção do educando, que se apropria de uma cultura e 

que através do professor na ambiência de aprendizagem, explica, pergunta e interage com os 

alunos gerando conhecimento. 

Existem deficiências geradas pelo modelo de classes multisseriadas, no entanto, as 

capacidades cognitivas dos alunos certamente condizem com a produção do conhecimento ao 

qual são envolvidos. 

Um efetivo conhecimento das teorias da aprendizagem por parte dos professores, pode 

situá-los e fazer com que o profissional melhor reflita e atue nas escolas que seguem esta 

modalidade de ensino. Mediante a complexidade de identificar individualmente fases e 

processos de desenvolvimento, terão condições de reconhecer, por exemplo, os estágios de 

desenvolvimento e como o planejamento docente deve atender a tais condições. Pode levá-lo 

também a reconhecer amplamente qual o papel do professor, por exemplo, na zona de 

desenvolvimento proximal. 

Na reflexão dos estudos da Teoria Sócio-histórica de Vygotsky, bem como no ensino 

de ciências, temos uma tarefa bem mais fácil do que com o espectro da multissérie, à medida 

que existem diferentes pesquisas que tratam da interação professor aluno na sala de aula. No 

geral, são discussões que apresentam a função do docente no desenvolvimento da sistemática 

dos conteúdos pelos educandos. São provisões que enaltem elementos profundamente 

postulados pelo autor e que assume as nuances da análise da sala de aula, como é o caso da 

linguagem e os sentidos e significados agregados para o processo comunicativo. O processo 

não é simples, envolve permutas culturais para a consolidação da aprendizagem para o 

desenvolvimento intelectual. 

Destarte, tanto é preciso entender a escola como espaço de apropriação, como de 

sistematização do conhecimento. A sala de aula da escola multisseriada, o horário para o 

ensino de ciências são efetivos ambientes de experimentações para se apoderar da teoria da 

aprendizagem em evidência. 
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Com o objetivo de entender o papel do outro na aprendizagem e no desenvolvimento 

psíquico é que Vygotsky concebeu o desenvolvimento humano dentro da sua teoria. 
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RESUMO 

O presente trabalho, continuidade de pesquisas anteriores desenvolvidas pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em 

Educação do Campo – EDUCAMPO/UFC trata da possibilidade e relevância de desenvolver um processo 

formativo fundamentado na Pedagogia Histórico-Crítica para a formação continuada de professores de Classes 

Multisseriadas e Quilombolas da Ação Escola da Terra no Ceará. De natureza quali-quantitativa, ancora-se no 

Materialismo Histórico Dialético como teoria do conhecimento e como instrumento de pesquisa foi aplicado 

questionário, em um universo de 459 professores de 23 municípios do estado. Apresenta como resultado, 

parcial, a relevância da formação de professores da Educação do Campo - na interconexão Escola da Terra e 

Pedagogia Histórico-Crítica, para uma formação crítico-emancipatória, capaz de contribuir na transformação do 

contexto histórico-social do campesinato.  

 

Palavras-chave: Educação. Pedagogia Histórico-Crítica. Ação Escola da Terra. 

 

ABSTRACT 
This work, continuity of previous research developed by the Group of Studies and Research in Country 

Education - EDUCAMPO deals with the possibility and relevance of developing a formative process based on 

the Historical-Critical Pedagogy in the continuing education of teachers of Multisseries and Quilombolas classes 

of the Earth School in Ceará. It uses qualitative-quantitative methodologies based on Dialectical Historical 

Materialism theory of knowledge, as research instrument it was applied a questionnaire in a universe of 459 

teachers in 23 municipalities of the state. It presents as a partial result,the relevance of the formation of teachers 

in the Country - in the interconnection of Earth School Program and Historical-Critical Pedagogy, for a critical-

emancipatory, capable of contribute in the transformation of the historical-social context of the peasantry. 

 

Keywords: Education. Historical-Critical Pedagogy. Earth School. 

 

 

Introdução 
 

O presente trabalho, continuidade de pesquisas anteriores, desenvolvidas pelo Grupo 

de Estudos e Pesquisa em Educação do Campo – EDUCAMPO, ligado a Escola da Terra no 

Ceará, trata da formação continuada de professores de Classes Multisseriadas e Quilombolas; 
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e, das possibilidades de desenvolver-se um processo formativo fundamentado na Pedagogia 

Histórico-Crítica, de Dermeval Saviani (2012), como concepção teórico-prática valorizadora 

no processo educativo das múltiplas manifestações sociais e das reivindicações de direitos da 

comunidade campesina. A pesquisa, desenvolvida em 23 municípios do Estado do Ceará, ao 

longo dos anos de 2015-2016 e 2017, é de natureza quali-quantitativa e ancora-se no 

Materialismo Histórico Dialético.  

O trabalho foi estruturado em duas partes: a primeira, Pedagogia Histórico-Crítica:  

aproximações com o Campo,trata sobre as concepções teóricas da Pedagogia Histórico-

Crítica e sua aplicação no contexto da Educação do Campo no Ceará; a segunda, discute A 

formação de professores do campo: um diagnóstico do Ceará, apresenta uma breve 

contextualização sobre a formação e a realidade do Ceará, obtida a partir de dados coletados 

na pesquisa empírica tendo como instrumento o questionário realizado com 459 cursistas 

(professores de classes multisseriadas do campo e quilombolas de 23 municípios do Ceará).  

A estrutura argumentativa deste trabalho, suas problematizações e considerações 

revelam a importância de uma pedagogia que possibilite a transformação da ordem vigente, 

que se contraponha ao avanço das concepções teóricas centradas no ―aprender a aprender‖ – 

Escolanovismo (John Dewey) e o Construtivismo (Jean Piaget), com seus valores fundados 

no relativismo epistemológico, na secundarização do professor e da escola no processo de 

ensino-aprendizagem; que possibilite, com a participação dos movimentos de luta social no 

campo, a formação da consciência de classe dos trabalhadores, diante de uma formação dos 

professores fragilizada, fragmentada, aligeirada e descontextualizada 

Ação Escola da Terra teve sua institucionalização por meio da Portaria nº 579, de 02 

de julho de 2013, criado para substituir o Programa Escola Ativa, o qual desde a sua 

elaboração, 1996, foi alvo de crítica por parte dos movimentos sociais populares campesinos, 

como Movimento dos Sem Terra – MST. Organizado sob a coordenação da Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), está inserido 

no Eixo I – Gestão e Práticas Pedagógicas do Ação Nacional de Educação do Campo – 

PRONACAMPO, previsto no Decreto nº. 7.352/2010, Eixo que preconiza melhoria do 

ensino, formação de professores, produção de material didático e melhoria da infraestrutura 

das Escolas do Campo (BRASIL, 2012). Já no Ceará, aAção foi implementado em 2014, na 

Universidade Federal do Ceará (UFC), desenvolvendo desde então duas ações de formação 
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beneficiando aproximadamente 1.100 professores-cursistas em 23 municípios cearenses 

(2015-2016, 17 municípios, 750 cursistas; 2017, 6 municípios, 350 cursistas).  

Dentre as principais críticas desferidas contra a Escola Ativa, destacam-se: a) estar 

sincronizada a agenda internacional (Consenso de Washington – 1995; Conferência Mundial 

de Educação para Todos – EPT - Jomtien, 1990; Conferência Mundial de Educação para 

Todos – EPT – Dakar, 2000), que busca implementar reformas que atendem às necessidades 

oriundas da reestruturação produtiva (SHIROMA; MORAES; EVANGELISTA; 2002); b) a 

ausência de um projeto de desenvolvimento sustentável para o campo brasileiro baseado na 

reforma agrária, na agricultura familiar, agroecologia e que se colocasse como uma 

alternativa diante do agronegócio (Cf. LAMOSA; LOUREIRO, 2014, p.535); c) ser 

descolado dos movimentos de luta social e que lutam pela valorização do campo identitária, 

cultural e economicamente; d) a predominância do ―saber‖ urbano, em desvalorização ao 

conhecimento do campesinato, gerando uma educação centrada em metodologias que 

inferiorizam o trabalho agrícola (Cf. ARROYO, 2007); e) formações aligeiradas, com 

fragilidades teóricas e que instigam a fragmentação da classe trabalhadora. 

Superar as limitações e entraves presentes na Escola Ativa; os currículos pobres, 

assépticos, sem vida social, cultural, política (CALDART, 2008); a ideia de campo como ―o 

outro lugar‖, destinado às ―adaptações‖, oposto ao ―espaço civilizatório‖ do ―protótipo de 

sujeitos de direito‖ (ARROYO, 2007, p.158) é, portanto, uma das linhas de enfrentamento 

daAção Escola da Terra o princípio de ―[melhorar] a qualidade do desempenho escolar em 

classes multisseriadas das escolas do campo‖ (BRASIL, 2008, p. 33). 

Neste sentido, embora a Escola da Terra constitua-se como um significativo avanço 

para a valorização da Educação do Campo, para a superação da lógica neoliberal, do 

agronegócio, da subsunção do trabalho ao capital, da alienação do trabalhador e da 

mercantilização da educação, ela não está imune as incoerências, fragmentações e 

divergências, fenômenos inerentes a qualquer projeto político-educacional. A 

heterogeneidade das propostas pedagógicas da Escola da Terra no Brasil, as limitações 

operacionais e as disputas ideológicas com as instâncias governamentais são evidências 

concisas dessa realidade, como salientam Celi Taffarel e Santos Júnior: 

 

O PRONACAMPO vem recebendo críticas e está em disputa, entre a burguesia 

representada pela bancada ruralista e seu raio de influência nos poderes Executivo e 

Legislativo, e setores da classe trabalhadora organizada que reivindicam os direitos 
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dos trabalhadores do Campo a um projeto de escolarização relacionado à Reforma 

Agrária e à Soberania Popular da Nação. 
[...] a designação de Escola da Terra [...] está sendo, inclusive questionada, [por 

movimentos de luta social no campo] vez que a formulação daAção ainda não 

contou com a participação dos Movimentos de Luta Social no Campo, dentro do 

que reivindicam tais Movimentos. (TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2016, p. 435-

437)  
 

Neste contexto, de lutas sociais e disputa político-ideológicas, realizar a formação de 

professores de classes multisseriadas e quilombolas torna-se um desafio para a instituição 

formadora, principalmente por estar a educação, na esfera do trabalho não-material, inserida 

no processo constitutivo do ser humano, ao propiciar o acesso aos elementos culturais 

necessários a sua humanização, como afirma Saviani (2013, p.12): ―ela é, ao mesmo tempo, 

uma exigência do e para o processo de trabalho, bem como é, ela própria, um processo de 

trabalho‖. Ao entender que a prática pedagógica, fruto do ato educativo pensado-planejado, é 

exercida dialeticamente, e conduzida na materialidade da vida, ela também imprime 

transformações no homem (no sentido genérico humano).  

Saviani esclarece essa questão, ao afirmar que aula, razão de ser da prática 

pedagógica, ―[...] é alguma coisa que supõe, ao mesmo tempo, a presença do professor e a 

presença do aluno. Ou seja, o ato de dar aula é inseparável da produção desse ato e de seu 

consumo. A aula é, pois produzida e consumida ao mesmo tempo‖ (SAVIANI, 2012, p. 13). 

A educação, portanto, e a prática pedagógica, por similitude, tem uma especificidade:  

 
[...] o que não é garantido pela natureza tem que ser produzido historicamente pelos 

homens, e aí se incluem os próprios homens. Podemos, pois, dizer que a natureza 

humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza 

biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida 

histórica de um lado, e coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da 

educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos culturais que 

precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se 

tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas 

mais adequadas para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2012, p. 13). 
 

A formação e a valorização dos profissionais da educação estão intrinsecamente 

ligadas, portanto, à concepção de sociedade e homem que se pretende formar. Segundo a LDB 

nº 9.394/96, que trata dos profissionais da educação, no Título VI, art. 61, Parágrafo Único, 

inciso I, a formação dos profissionais da educação terá como fundamento ―a presença de 

sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais de 

suas competências de trabalho‖ (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009). Ainda em relação aos 
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Marcos Legais, o art. nº 67, inciso II, da LDB 9.394/96, afirma que está assegurada aos 

profissionais da educação ―o aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para este fim‖.  

Ao considerar ainda os dados obtidos pelo Censo Escolar de 2013, que indicam a 

existência de 76 mil escolas no campo brasileiro e destas, 71,37% são multisseriadas, elas 

representam 22% das matrículas totais do campo, o que é um valor significativo. Atuam no 

campo 345 mil professores e, destes, apenas 182.256 são formados em nível superior, o que 

equivale a 53,24%, indicando que 46,76% dos professores possuem apenas o ensino médio ou 

curso normal (magistério) em nível de 2º grau. ―Destaque-se nesses dados que ―[segundo] 

levantamento da SECADI/MEC de 2013, de um total de 3.548 municípios com escolas 

multisseriadas no país, 2.932 municípios aderiram aAção (o que corresponde a 83% do total). 

Do ponto de vista da quantidade de escolas multisseriadas no país, estes números se 

expressam em 37.396 escolas (71%) com adesão em um universo total de 52.665 escolas‖. 

(TAFFAREL; SANTOS JÚNIOR, 2016, p. 436) 

A relevância da temática, relacionada à formação dos professores no espaço campo, 

na interconexão Escola da Terra e Pedagogia Histórico-Crítica, justifica-se, portanto, nos 

próprios dados do Censo Escolar do ano de 2012, que aponta o déficit educacional ao qual a 

população do campo tem sido historicamente submetida. Para superar essa realidade faz-se 

necessário pensar em uma formação crítica capaz de contribuir na transformação do contexto 

histórico-social. Ao problematizar a educação numa perspectiva ontológico-dialética, 

percebendo o ser social e a especificidade da formação de professores, sua conexão 

ontológica com o trabalho, implica não apenas em uma discussão madura sobre a formação 

do professor em serviço, mas na sua inserção na classe trabalhadora, na organização das 

classes multisseriadas e na sua própria condição de sujeito histórico e social..  

 

Pedagogia Histórico-Crítica:  Aproximações com a Educação do Campo 

 

As décadas de 1960 e 1970 foram anos de convulsão política e sociocultural, na qual 

valores foram questionados e massas estudantis estremeciam as ruas, refletindo o espírito de 

uma época de intensa inquietação – uma geração de jovens lutavam por liberdade, por meio 

de movimentos sociais, culturais, políticos e revolucionários. Em todos os recantos do mundo 

ocidental ecoavam gritos de protesto em defesa da não-violência, contra as políticas 
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imperialistas e em defesa da democracia. No Brasil lutava-se pelo fim da ditadura civil-

militar. (HOBSBAWM, 1995). 

Nesse contexto de efervescência, intensificaram-se nos meios intelectuais, os debates 

sobre a Educação e, dentre estes, chamam a atenção às teorias do sistema de ensino enquanto 

violência simbólica, da escola enquanto aparelho ideológico do Estado e a teoria da escola 

dualista. Teorias que se centravam no princípio de reprodução social da escola (SAVIANI, 

2007). No Brasil, esse debate fez-se presente durante a realização do I Seminário de 

Educação Brasileira - CBE, realizado em 1978 na Unicamp, encontro que atacou à pedagogia 

dominante, reprodutivista (tradicional e tecnicista), e as ideias da pedagogia crítico-

reprodutivista.  

A grande problemática da I CBE foi como ser um professor com forte senso crítico e 

ao mesmo tempo desenvolver uma prática educativa de caráter crítico-emancipatório. No 

trilhar esse caminho, na década de 1980, Saviani inicia a elaboração de uma concepção 

teórica de crítica à pedagogia oficial, mas que também propunha caminhos que poderiam ser 

percorridos para a superação da mesma. A nova teoria pedagógica começou a tomar forma 

com a publicação de seus artigos: ―Escola e democracia ou teoria de curvatura da vara‖ 

(1980); ―Para além da curvatura da vara‖ (1981); e, ―Escola e democracia II: para além da 

curvatura da vara‖ (1982). De uma proposta revolucionária, dialética, construiu-se uma 

Pedagogia Histórico-Crítica, tendo como substrato histórico a concretude brasileira, 

objetivando uma nova prática pedagógica, crítica e comprometida com o sujeito, com a 

realização de uma educação emancipadora, cujo princípio norteador é a transformação da 

sociedade e não sua manutenção, nem a sua reprodução. (SAVIANI, 2011).  

Superar as pedagogias reprodutivistas e crítico crítico-reprodutivista implica, na 

concepção de Saviani, comprometer-se com a própria transformação da sociedade: 

 

[...] enquanto as teorias não críticas pretendem ingenuamente resolver o problema 

da marginalidade através da escola sem jamais conseguir êxito, as teorias crítico-

reprodutivistas explicam a razão do suposto fracasso. Segundo a concepção crítico 

reprodutivista, o aparente fracasso é, na verdade o êxito da escola; aquilo que julga 

ser uma disfunção é, antes, a função própria da escola. Com efeito, sendo um 

instrumento de reprodução das relações de produção, a escola na sociedade 

capitalista necessariamente reproduz a dominação e exploração. Daí seu caráter 

segregador e marginalizador. (SAVIANI, 2007, p.30) 
 

Pode-se, assim, afirmar que os espaços da educação, e a escola faz parte e ocupa estes 

espaços, são campos de lutas, que refletem dados socioculturais específicos, sendo e cabendo 



 

786 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

à Pedagogia Histórico-Crítica ―[...] a tarefa de superar tanto o poder ilusório (que caracteriza 

as teorias não críticas) como a impotência (decorrente das teorias crítico-reprodutivistas)‖ 

(SAVIANI, 2007, p. 31), que ainda salienta: 

 

Em suma, a passagem da visão crítico-mecanicista, crítico-a-histórica para uma 

visão crítico-dialética, portanto histórico-crítica, da educação, é o que quero traduzir 

com a expressão pedagogia histórico-crítica. Essa formulação envolve a necessidade 

de se compreender a educação no seu desenvolvimento histórico-objetivo e, por 

conseqüência, a possibilidade de se articular uma proposta pedagógica cujo ponto 

de referência, cujo compromisso, seja a transformação da sociedade e não sua 

manutenção, a sua perpetuação (SAVIANI, 2011, p. 80). 
 

Ao definir o materialismo histórico dialético como o fundamento de sua pedagogia, 

tendo o trabalho, a dialética e a práxis como categorias centrais, Saviani apresenta a Teoria da 

Curvatura da Vara, partindo da compreensão que a sociedade é contraditória e que há um 

movimento não-linear na história. Da concepção teórica de Lênin, Saviani dirá: 

 

As pedagogias novas são portadoras de todas as virtudes, enquanto a pedagogia 

tradicional é portadora de todos os defeitos e de nenhuma virtude. O que se 

evidencia pelas minhas teses é justamente o inverso. Creio ter conseguido fazer 

curvar a vara para o outro lado. A minha expectativa é justamente que com essa 

inflexão a vara atinja o seu ponto correto, o qual não está também na pedagogia 

tradicional, mas na valorização dos conteúdos que apontam para uma pedagogia 

revolucionária. (SAVIANI, 2007, p. 57). 

 

Em sua obra Escola e Democracia (2005, p.69), ele esclarece sobre esse processo 

metodológico, afirmando que: 

 

Tais métodos situar-se-ão para além dos métodos tradicionais e novos, superando 

por incorporação as contribuições de uns e de outros. Serão métodos que 

estimularão a atividade e a iniciativa dos alunos, sem abrir mão, porém, da iniciativa 

do professor, favorecerão o diálogo dos alunos entre si e com o professor, mas sem 

deixar de valorizar o diálogo com a cultura acumulada historicamente; levarão em 

conta os interesses dos alunos, os ritmos de aprendizagem e o desenvolvimento 

psicológico, mas sem perder de vista a sistematização lógica dos conhecimentos, 

sua ordenação e graduação para efeitos do processo de transmissão-assimilação dos 

conteúdos cognitivos. (SAVIANI, 2005, p.69). 
 

No confronto com essa realidade, ancorada na totalidade dos fatos sociais, na procura 

de superar a dicotomia entre conhecimento espontâneo (empírico) e o conhecimento 

sistematizado (científico), pode-se refletir sobre a educação e sua ação humanizadora: 

 

[...] o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida historicamente pelo conjunto dos 

homens  Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos 

elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie 



 

787 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e consequentemente, à 

descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo. (SAVIANI, 2013, 

p. 13) 
       

Se ―o trabalho educativo é o ato educativo de produzir [...] a humanidade que é 

produzida historicamente‖, a educação também é produtora da existência humana por meio 

do trabalho intelectual ou trabalho não material; eis a importância da categoria afinal, por 

meio do trabalho:  

 

O homem necessita produzir continuamente sua própria existência. Para tanto, em 

lugar de se adaptar à natureza, ele tem que adaptar a natureza a si, isto é, 

transformá-la. E isto é feito pelo trabalho. Portanto, o que diferencia o homem dos 

outros animais é o trabalho. E o trabalho instaura-se a partir do momento em que 

seu agente antecipa mentalmente a finalidade da ação. Consequentemente, o 

trabalho não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação adequada a finalidades. É, 

pois, uma ação intencional (SAVIANI, 2011, p. 11).  
  

Ao reconhecer que a ―humanidade [...] é produzida historicamente‖ e que ―isto é feito 

pelo trabalho‖, conduz à concepção que o conhecimento é fruto de um longo processo 

histórico, no qual o homem transforma e é transformado em sua interação com o meio, a 

partir de contextos culturais específicos. Parte-se, portanto, da compreensão que o 

conhecimento sistematizado tem a realidade como ponto de partida e ponto de chegada, como 

assevera Gasparin (2013):   

 

O conhecimento, segundo essa teoria epistemológica, resulta do trabalho humano no 

processo histórico de transformação do mundo e da sociedade, através da reflexão 

sobre esse processo. O conhecimento, portanto, como fato histórico e social supõe 

sempre continuidades, rupturas, reelaborações, reincorporações, permanências e 

avanços. (GASPARIN, 2013, p.4). 
 

É nesse sentido que Saviani (2012) apresenta argumentos que legitimam sua proposta 

pedagógica, superando as propostas, as estruturas de conservação sociopolíticas (teorias não-

críticas), as que expressavam os mecanismos simbólico-ideológicos mas que projetavam a 

impossibilidade de mudança (crítico-reprodutivistas): 

 

Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a 

seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. 

Lutar contra a marginalidade por meio da escola significa engajar-se no esforço para 

garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições 

históricas atuais. O papel de uma teoria crítica da educação é dar condições a essa 

bandeira de luta, de modo a evitar que ela seja apropriada e articulada com os 

interesses dominantes. (SAVIANI, 2012, p.31). 
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Esse jogo dialético, entre a produção e apropriação cultural, influencia a existência 

humana, pois define a ação intencional: o homem passa a antecipar idealmente os resultados 

de seus atos/ações. Fruto da produção/trabalho e aquisição de conhecimento, condição 

necessária o desenvolvimento humano, esse movimento é a ―passagem do empírico ao 

concreto, pela mediação do abstrato‖, é ―a passagem da síncrese à síntese, pela mediação da 

análise‖ a qual permite analisar, comparar, criticar, levantar hipóteses, julgar, classificar, 

conceituar, etc. (SAVIANI, 2012, p. 120). A apreensão do saber histórico oriundo desse 

movimento, ancorado na realidade, objetivo, impulsiona a modificação do sujeito, em sua 

relação com o mundo de forma dialética (materialista), como assevera Saviani: 

 
(...) não se trata de uma dialética idealista, uma dialética entre os conceitos, mas de 

uma dialética do movimento real. Portanto, trata-se de uma dialética histórica 

expressa no materialismo histórico, que é justamente a concepção que procura 

compreender e explicar o todo desse processo, abrangendo desde a forma como são 

produzidas as relações sociais e suas condições de existência até a inserção da 

educação nesse processo (SAVIANI, 2011, p. 120).   
 

Para esse processo dialético, introduz-se o rigor teórico-metodológico, que a formação 

do professor exige, sem afastar-se das questões político-pedagógicas, superando a dicotômica 

relação entre teoria-prática, tornando ―[...] o homem cada vez mais capaz de conhecer os 

elementos de sua situação para intervir nela transformando-a no sentido de ampliação da 

liberdade, da comunicação e colaboração entre os homens‖ (SAVIANI, 1991, p.41). Desta 

forma, o homem vai se apropriando do saber, em um movimento não-linear, onde a 

contradição, os opostos, sempre desvelam o desconhecido, o que deve ser conhecido – um 

determinado fato em toda a sua essência, em um dado momento sócio histórico. É um 

movimento marcado pela negação da negação e que leva a uma síntese, sempre provisória em 

virtude de outras teses e antíteses que vão possibilitando outras sínteses, sempre 

problematizando as verdades absolutas. Esse domínio do saber, historicamente construído, é 

o domínio dos processos que o produzem, continuamente, em uma simbiose entre a teoria e a 

prática, que Saviani (2011) identifica com a práxis. Diz ele:   

 
(...) entendendo-a como um conceito sintético que articula a teoria e a prática. Em 

outros termos, vejo a práxis como uma prática fundamentada teoricamente. Se a 

teoria desvinculada da prática se configura como contemplação, a prática 

desvinculada da teoria é puro espontaneísmo. É o fazer pelo fazer. Se o idealismo é 

aquela concepção que estabelece o primado da teoria sobre a prática, de tal modo 

que ela se dissolve na teoria, o pragmatismo fará o contrário, estabelecendo o 

primado da prática. Já a filosofia da práxis, tal como Gramsci chamava o marxismo, 
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é justamente a teoria que está empenhada em articular a teoria e a prática, 

unificando-as na práxis. É um movimento prioritariamente prático, mas que se 

fundamenta teoricamente, alimenta-se da teoria para esclarecer o sentido, para dar 

direção à prática (SAVIANI, 2011, p. 120).  

 

Esta compreensão de práxis supera a ideia de formar professores que saibam apenas 

executar os conteúdos programáticos de sala de aula, mas lança o desafio de formar professor 

que colabore na construção de conhecimentos significativos para a sociedade: síntese entre 

experiência e conhecimento, uma articulação das vivências do senso comum e o do saber 

sistematizado, objetivando a superação da consciência ingênua e naturalizada, como 

observava Gramsci:       

Uma filosofia da práxis só pode apresentar-se, inicialmente, em uma atitude 

polêmica e crítica, como superação da maneira de pensar precedente e do 

pensamento concreto existente (ou mundo cultural existente). E, portanto antes de 

tudo, como crítica do ―senso comum‖ (e isto após basear-se sobre o senso comum 

para demonstrar que ―todos‖ são filósofos e que não se trata de introduzir ex-novo 

uma ciência na vida individual de ―todos‖, mas de inovar e tornar ―crítica‖ uma 

atividade já existente) (GRAMSCI, 1981, p. 18).  

 

Gramsci ao apontar que ―tornar crítica uma atividade já existente‖ condiciona que o 

educador deve ter sólida formação teórica e epistemológica, a fim de realizar o movimento 

entre: o particular e o universal; a estrutura e a conjuntura; a parte e o todo. Neste sentido, 

embora em outro contexto histórico, compreende-se a partir de Gramsci, a necessidade da 

formação que rompa com o reducionismo pedagógico que transforma a educação a um 

fenômeno de adaptação para problemas cotidianos como, por exemplo, no: ―aprender a 

aprender, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver‖ (Relatório Jacques Delors, 

1999, que produzirá o texto Educação: Um Tesouro a Descobrir - Os quatro pilares da 

Educação). Na superação desta ‗adaptação‘ passa-se a compreender que a raiz do homem é o 

homem mesmo, em sua atividade prática, na concretude da vida em condições históricas 

dadas, como diz Marx que os homens ―[...] transformam com essa realidade que lhes é própria 

seu pensamento e os produtos desse pensamento. Não é a consciência que determina a vida, 

mas a vida que determina a consciência.‖ (MARX, 1965, p. 22). 

Há uma íntima relação entre a o conceito de práxis de Saviani e as ideias de Gramsci e 

Marx. A práxis é constituída de elementos subjetivos tais como a interpretação das 

percepções, a educação dos sentidos, o estabelecimento de valores, as operações mentais e 

demais formas de intervir na realidade concreta, nesta perspectiva a educação é um dos 

elementos constitutivos da práxis. Nesta relação ocorre, mediada pelo trabalho, a conquista e 
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humanização da natureza, onde transforma-se as condições naturais da vida humana, desde à 

criação de objetos, à criação de distintas formas e instituições humanas – ocorre, portanto a 

transformação da vida humana (autocriação e criação coletiva do homem).  

No processo de criação, intervenção e transformação o homem depara-se com situação 

que lhe são impostas, ele não escolhe. Ao desenvolver-se, nas relações político institucionais, 

propostas ou ações voltadas para o âmbito da educação, o homem, o professor, confronta-se 

com realidades que tendem a anulá-lo, aliená-lo, privando-o do desenvolvimento de uma 

práxis emancipadora, que, no caso deste estudo, se propõe a Escola da Terra, como uma ação 

contra-hegemônica. 

Na organização de um breve diagnóstico da educação cearense, como um dos 

parâmetros deste trabalho constata-se inúmeros desafios à Educação do Campo: a 

inexistência de um projeto de Estado para a educação brasileira/cearense; a inexistência de 

um sistema de educação que dialogue com as várias instâncias e sujeitos envolvidos no 

processo da educação básica campesina, no contexto das classes multisseriadas e 

quilombolas; o avanço da iniciativa privada, impulsionando a carência de investimentos 

financeiros na educação pública. Além disso evidencia-se uma aprendizagem frágil, por parte 

dos alunos campesinos, descontextualizada de seu mundo social, e uma formação de 

professores aligeirada e frágil na fundamentação teórica. 

Para Saviani o que interessa à educação é o saber que emerge do processo de 

aprendizagem como resultado do trabalho educativo e, para isso precisa-se tomar como 

referência, como matéria prima da atividade o saber objetivo produzido historicamente. Como 

princípios educacionais leva-se em consideração a organização dos componentes curriculares 

por área de conhecimento, trabalhando de forma a buscar a inter-relação, às conexões e 

vinculações de conteúdos formativos socialmente relevantes. 

Esse percurso da Pedagogia Histórico-Crítica é o elemento que a credencia para a 

construção de outros caminhos para uma Educação do Campo, que comunga da mesma 

inquietação que atingiu Saviani: ―É possível articular a escola [e a educação do campo] com 

os interesses dos dominados?‖ (SAVIANI, 2008, p. 25). É a luz dessa indagação que se faz 

possível encontrar as conexões entre a proposta da Pedagogia Histórico-Crítica e a execução 

(teórico-prática) do Projeto Escola da Terra no Ceará. 

 

A formação de professores do campo: um diagnóstico do Ceará 
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As lutas sociais, ocultadas, silenciadas, resignificadas pelos grandes meios de 

comunicação fazem parte da história de nosso país. As manchas vermelhas que marcam o 

solo brasileiro e as sementes metálicas fazem parte da paisagem campesina, alimentando as 

questões agrárias, do latifúndio ao agronegócio, a ausência de condições dignas de saúde e 

educação – permanências de um campo repleto de conflitos, violência e permanente descaso, 

onde a ausência do Estado, o patrimonialismo que transforma a coisa pública em coisa 

privada, o clientelismo e as novas formas de exploração do trabalhador do campo 

aprofundam as desigualdades sociais. 

Contrapor-se a esse nefasto cenário, que exclui milhões de brasileiros do campo das 

mínimas condições de vida é um desafio constante. No Ceará, na área educacional, objeto de 

análise deste trabalho, a realidade que está posta é calamitosa. O diagnóstico, abordado neste 

trabalho, apresenta as fragilidades teóricas da formação dos professores, no contexto da 

reestruturação produtiva e de mercantilização da educação, que se reflete em uma formação 

aligeirada dos professores do campo no Ceará. 

Ao definir a Pedagogia Histórico-Crítica como teoria norteadora da formação 

realizada do Ação Escola da Terra no Ceará, entende-se que esta pedagogia, como salientou 

Saviani (2008) é capaz de contribuir para a emancipação humana, ao produzir em cada 

indivíduo singular a humanidade que é histórica e coletivamente produzida pelo conjunto dos 

homens. O próprio Saviani é esclarecedor sobre essa questão: 

 

Portanto, assumir essa orientação pedagógica na atividade educativa significa ter 

presente o modo como está estruturada a sociedade atual no interior da qual os 

educandos nasceram. Cabe, portanto, educá-los para viver nessa sociedade, o que 

implica conhecê-la o mais profundamente possível. E conhecer significa não apenas 

deter informações, mas compreender as relações, compreender as determinações 

que se ocultam sob as aparências dos fenômenos que se manifestam empiricamente 

à nossa percepção. (SAVIANI, 2016, 22). 

 

Mas, ―compreender as relações, compreender as determinações que se ocultam sob as 

aparências dos fenômenos‖ não se faz sem conflitos ideológicos e/ou teóricos. Se o campo é 

alvo de conflitos sócio-políticos, ele também é alvejado por embates teóricos. Sendo um 

terreno historicamente identificado com as Pedagogias de Paulo Freire e, mais recentemente, 

a Pedagogia da Alternância e a Escola Ativa e sendo a Pedagogia Histórico-Crítica 

identificada com o urbano, ou como salienta Orso (2016):     
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Como a PHC teve sua origem no meio urbano, por muito tempo, adquiriu uma 

marca e foi praticamente identificada como se fosse uma pedagogia escolar e não se 

prestasse para a educação popular, para o trabalho educacional junto aos 

movimentos sociais populares e, sobretudo, para o trabalho pedagógico junto aos 

trabalhadores do campo, junto aos movimentos que lutam pela terra. (ORSO, 2016, 

p. 92) 

 

Paulino José Orso ainda assevera que o grande equívoco que se comete em relação a 

Pedagogia de Saviani é tentar enquadrá-la, reduzi-la a uma simples metodologia pedagógica, 

caindo em um pragmatismo pedagógico, esquecendo da conexão domínio dos conteúdos com 

as concepções de mundo, em íntima relação com o trabalho, a dialética e a práxis, formando 

um ser com compromisso com a transformação social. Partindo desta compreensão Orso 

destaca que: 

 

A Pedagogia Histórico-Crítica não se reduz a uma metodologia, nem a uma 

didática, ainda que também pressuponha uma metodologia e uma didática. Mas ela 

é muito mais do que isso. É uma concepção de educação, de conhecimento, de 

homem e de sociedade. Trata-se de uma Teoria Pedagógica Transformadora, de 

uma Teoria Pedagógica Revolucionária, cujo objetivo é a transformação radical e 

profunda da sociedade. Daí a importância de buscarmos construir uma Teoria 

Pedagógica, de sistematizar uma proposta educacional e de propor um método de 

educação adequado que possibilite, não só a socialização dos conhecimentos, mas 

também ―produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a 

humanidade que é histórica e coletivamente produzida pelo conjunto dos homens‖ 

(SAVIANI, 1997, p. 13), visando à emancipação humana. (ORSO, 2016, p. 106) 

 

Por esta razão a Pedagogia Histórico-Crítica é um concepção teórica que nos auxilia 

no próprio entendimento do contexto sócio histórico em que a Educação do Campo, a Escola 

da Terra se faz presente. Por isso, quando os dados da Secretaria de Educação do Ceará - 

SEDUC/CE indica que existem, atualmente, 77 escolas estaduais localizadas na zona rural, 

com 19.092 alunos matriculados, se é capaz, em uma relação dialética, com a participação 

dos professores, compreender a realidade que está posta. 

Entre as escolas acima citadas, estão 7 unidades, localizadas em áreas de 

assentamento, com 1.521 alunos matriculados, 99 professores lotados e 7 agrônomos 

(CEARÁ, 2016). Ainda conforme dados obtidos na SEDUC/CE o número de professores 

efetivos é de 215.461, enquanto os professores com contrato temporário totalizam 121.436, o 

que representa 56,36% do quadro de professores. Este quadro conforme Antunes (2015), 

conduz a uma ação destrutiva contra a força humana de trabalho, que tem enormes 

contingentes precarizados, contratados, subempregados, à margem do processo produtivo 

elevando a intensidade dos níveis de exploração e desemprego estrutural. Confrontando-se 
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com essa realidade, Saviani destaca a importância de compreender as condições do homem 

do campo:  

É claro que as condições em que os homens do campo vivem hoje são determinadas 

pelo estágio atingido pela humanidade na época atual. É nesse contexto que se dá a 

prática social global dos homens do campo. Falo em prática social global porque 

estou subsumindo neste conceito as práticas econômico-produtivas, assim como as 

práticas culturais envolvendo as ações de diferentes tipos que compõem a vida no 

campo. (SAVIANI, 2016, 24) 

 

A pesquisa realizada com 459 professores, ainda em estágio inicial, auxiliano 

entendimento das ―condições em que os homens do campo vivem‖. Dos sujeitos que 

participaram da pesquisa, 92% são do sexo feminino e 8% do masculino, com idades 

variando de 18 e 64 anos, tendo a maioria (45%) graduação em pedagogia e trabalhando entre 

20 e 40 horas semanais. No que diz respeito ao diagnóstico da formação de professores, 

sujeitos da pesquisa, constata-se que 44% dos professores possuem vínculo com o município, 

em que trabalham, através de contrato temporário (terceirizados), e que apenas 56% são 

efetivos (concursados). 

Quando se analisa, por sua vez, a relação tempo de serviço e vínculo empregatício os 

dados revelam que 70% dos professores contratados em caráter temporário possuem mais de 

6 anos de magistério, 22% desses possuem entre 10 e 15 anos de serviço. Estes indicadores 

demonstram claramente o nível de precarização da Educação no/do Campo, reflexo se um 

cenário nacional, em que esses professores estão excluídos dos vínculos sociais e trabalhistas, 

sendo substituídos normalmente a cada troca de governo. Transformar essa realidade só é 

possível por meio de uma ação coletiva dos homens, conscientes de seu papel histórico, e a 

educação tem papel crucial nesse processo, embora não sozinha, como destaca Saviani: 

 

As possibilidades de transformação desenvolvidas no seio da atual sociedade não 

garantem sua realização, que só poderá se efetivar pela ação intencional e coletiva 

dos homens, organizados para lutar pelas transformações necessárias. Mas esse tipo 

de ação depende do conhecimento das possibilidades objetivas, o que só pode ser 

viabilizado pela educação. Essa, porém, só poderá cumprir o seu papel, se os 

professores previamente compreenderem a historicidade do mundo atual, 

capacitando-se a identificar os componentes educativos nele albergados. 

(SAVIANI, 2016, p. 35) 

 

Neste aspecto, percebe-se a extrema relevância da pedagogia Histórico-Crítica, 

especialmente ao se analisar os dados da terceirização na Educação do Campo no Ceará. A 

forma como tem sido desenvolvida a política de contratação, que assume a função, junto aos 

poderes locais, como típico instrumento de controle social, além de fragmentar a classe dos 
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trabalhadores, no caso presente professores, conduz à precarização nas relações de trabalho e 

nega a educação como perspectiva emancipatória. Ricardo Antunes e Graça Druck são 

esclarecedores ao tratar do impacto dessa terceirização para o trabalhador: 

 

Quando se analisa o plano da subjetividade dos trabalhadores, especialmente os 

terceirizados, manifesta-se uma condição de isolamento, de falta de vínculos ou de 

inserção, onde a perspectiva de identidade coletiva se enfraquece, resultante da 

descartabilidade, da desvalorização e da discriminação a que estão submetidos, o 

que dificulta a solidariedade de classe, pela concorrência entre os próprios 

trabalhadores.(ANTUNES & DRUCK, 2015, p. 30). 

 

Por fim, essa identidade ―resultante da descartabilidade, da desvalorização e da 

discriminação‖ reverbera na formação, que passa a centrar-se na perspectiva produtivista e 

unidimensional, em detrimento de uma formação emancipadora. Diante desse quadro 

questões emergem na pesquisa que são de suma relevância para entender a fragilização da 

formação, quando foi perguntado ao professor: 1. Participa de encontros de formação 

continuada em serviço, realizados pelo Município; 2. Recebeu formação específica sobre 

educação do campo ou classes multisseriadas; 3. Qual a teoria que norteia o Projeto Político 

Pedagógico e as Ações da Escola; e, 4. Conhece autores e ou teóricos que tratam sobre a 

temática da educação do campo e classes multisseriadas? 

Antes da apresentação dos dados, deve-se ter claro alguns dos percursos a ser trilhado 

na execução de um trabalho fundamentado na Pedagogia Histórico-Crítica, no que tange ao 

método: 

 

O segundo passo do método proposto pela pedagogia histórico-crítica não é a 

apresentação de novos conhecimentos por parte do professor (pedagogia 

tradicional), nem o problema como um obstáculo que interrompe a atividade dos 

alunos (pedagogia nova), mas é a problematização, isto é, o ato de detectar as 

questões que precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e como a educação 

poderá encaminhar as devidas soluções. Em decorrência, o terceiro passo não se 

identifica com a assimilação de conteúdos transmitidos pelo professor por 

comparação com conhecimentos anteriores (pedagogia tradicional), nem com a 

coleta de dados (pedagogia nova), mas se trata, nesse momento, da instrumentação, 

entendida como a apropriação dos instrumentos teóricos e práticos necessários ao 

equacionamento dos problemas detectados na prática social.Estando de posse dos 

instrumentos teóricos e práticos é chegado o momento da expressão elaborada da 

nova forma de entendimento da prática social a que se ascendeu. Portanto, o quarto 

passo não coincide com a generalização (pedagogia tradicional), nem com a 

hipótese (pedagogia nova). Chamei esse quarto momento de catarse, entendida na 

acepção gramsciana de ―elaboração superior da estrutura em superestrutura na 

consciência dos homens‖ (GRAMSCI, 1978, p. 53). Este é, pois, o ponto 

culminante do processo pedagógico, quando ocorre a efetiva incorporação dos 

instrumentos culturais, transformados em elementos ativos de transformação social. 

(SAVIANI, 2016, p. 36). 
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Faz-se importante o entendimento dessas etapas do método pedagógico desenvolvido 

por Saviani, em virtude das respostas obtidas na sondagem junto aos professores-cursistas, 

cujos resultados foram: 85% - participaram de formações oferecidas pelos município em que 

atuam; 35%, responderam nunca terem participado de uma formação específica sobre 

educação do campo; 40% - destacou desconhecer o Projeto Político Pedagógico da Escola e a 

Teoria que o sustenta; e, 42% indicam desconhecimento de teóricos da Educação do Campo. 

Tais dados confirmam o que aponta Beltrame (2009, p. 151), ―a precariedade da formação 

docente nas escolas rurais, como a falta de propostas de formação continuada por parte dos 

órgãos gerenciadores dos sistemas de ensino e a inadequação dessa formação‖. 

Depreende-se dos dados apresentados que, conforme Duarte (2012), há uma 

desvalorização da teoria, sendo estas reduzidas a questão de segunda ordem, secundarizada 

em prol da prática pela prática. Saviani (2008) defende a importância da teoria ao salientar 

que o conhecimento científico e clássico contribui para que a classe trabalhadora se 

reconheça como protagonista no processo de transformação, e que a Pedagogia Histórico-

Crítica, em seu conjunto, tem um caráter contra-hegemônico e dialético: 

 

Em outros termos, é preciso ter presente que a pedagogia histórico-crítica, por ser 

uma proposta contra-hegemônica e pelo seu caráter dialético, se diferencia 

claramente do ponto de vista teórico das propostas pedagógicas hegemônicas. 

Essas, porque não têm como finalidade a transformação da sociedade, mas sua 

manutenção e reprodução, hipostasiam os meios, diferenciando-se pelos métodos. 

Diversamente, a pedagogia histórico-crítica se diferencia por sua finalidade 

posicionando-se no sentido de que nenhum meio ou método, enquanto 

procedimento a ser adotado no desenvolvimento do trabalho pedagógico, será 

anatematizado ou consagrado a priori, seguindo sempre o princípio gramsciano 

segundo o qual se deve encontrar nos fins a atingir a fonte natural para elaborar os 

métodos e as formas. (SAVIANI, 2016, p. 35) 

 

Estes, portanto, foram os indicativos obtidos por meio da pesquisa empírica e revelam 

um quadro não muito alentador, ao contrário demonstra a fragilidade teórica e conceitual dos 

professores o que justifica a necessidade de intensificarem-se ações de formação que 

efetivamente cumpram sua função didática, pedagógica e política para a Educação no/do 

Campo, sendo a Pedagogia Histórico-Crítica de extrema relevância para a superação desse 

quadro, sobremodo por seu caráter materialista dialético, impulsionador de transformações na 

sociedade humana. 
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Considerações finais 
 

O estudo realizado apresenta os dados obtidos por meio da pesquisa empírica realizada 

com professores participantes da Ação de Formação de Professores da Educação do Campo, 

realizada pela Escola da Terra no Ceará, a qual se constitui, desde o plano nacional, como 

ação de substituição ao Programa Escola Ativa.A Escola da Terra ao preconizar melhoria do 

ensino, formação de professores, produção de material didático e melhoria da infraestrutura 

das Escolas do Campo (BRASIL, 2012), consubstancia suas atividades formadoras na 

valorização da Educação do Campo. 

A Pedagogia Histórica-Crítica, de Dermeval Saviani, como concepção teórica que se 

contrapõem as pedagogias reprodutivistas e crítico-reprodutivista (que não se comprometem 

com a transformação da sociedade), define-se a partir da inseparabilidade da teoria e da 

prática. Em sua construção teórica adota, por seu turno, as categorias trabalho, dialética e 

práxis como centrais, para uma formação sólida e amplo domínio teórico por parte do 

professor, e do estudante; superando a dicotomia entre conhecimento espontâneo (empírico) e 

o conhecimento sistematizado (científico), o que reflete no comprometimento com a 

transformação social.  

 

Ao definir a Pedagogia Histórico-Crítica como teoria norteadora da formação,a Ação 

Escola da Terra no Ceará, entende que esta pedagogia é capaz de contribuir para a 

emancipação humana. Assim, ao reconhecer que a humanidade é produzida historicamente 

pelo trabalho, leva à concepção que o conhecimento é fruto de um longo processo histórico, 

no qual o homem transforma e é transformado em sua interação com o meio. 

Como resultado da pesquisa, constata-se que o quadro no Ceará é desalentador para a 

Educação do Campo, em virtude da fragilidade teórica da formação dos professores, reflexo 

da reestruturação produtiva e da mercantilização da educação. Contrapor-se a esta realidade é 

um desafio, para a qual a Pedagogia Histórico-Crítica se apresenta como uma possibilidade 

de enfrentamento, por sua concepção teórica de fortalecimento do sujeito do campo, seja o 

professor ou o estudante. 
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GT 3: Formação e Trabalho Docente 

 
RESUMO 

As transformações da escola pedem novo perfil de gestor escolar, dinâmico e comprometido, idealmente, 

articulador entre escola, equipe, estudantes e comunidade, cujo objetivo maior é oferecer educação de qualidade 

aos alunos. Exigindo-lhes preparo para responder os diversos desafios da atualidade, entre eles as formações de 

docentes alfabetizadores empregando a tecnologia. Destaca-se que os docentes alfabetizadores da Escola 16 de 

Junho, em Colorado do Oeste – Rondônia- Brasil, são graduados e especialistas, em áreas educacionais. O 

principal objetivo da pesquisa foi retratar a atuação do gestor quanto ao uso dos recursos tecnológicos, nas 

formações continuadas abrangendo Professores Alfabetizadores. A metodologia pesquisa utilizada foi a pesquisa 

ação e pesquisa bibliográfica. Mediante os resultados da pesquisa afirma-se que a o papel do gestor no incentivo 

a utilização das mídias nas formações de Docentes Alfabetizadores é de extrema importância, pois, possui acesso 

a panorama da escola e por ocupar posição de liderança, detentor de dados específicos a cada área de 

conhecimento na escola gerida, nesse interim, o gestor escolar consegue tomar decisões estratégicas com base 

em informações concretas, beneficiando setores e áreas de extrema importância educacional, no caso aqui em 

epígrafe às formações de Professores Alfabetizadores à partir do uso das tecnologias. 

 

Palavras chave: Alfabetização. Formação. Tecnologia 

 

ABSTRACT 

The transformations of the school call for a new profile of school managers, dynamic and committed, ideally, 

articulator between school, team, students and community, whose main objective is to provide quality education 

to students. It requires them to be prepared to respond to the various challenges of today, including the training 

of literacy teachers using technology. It is noteworthy that the literacy teachers of the 16 de JunhoSchool, in 

Colorado of the West - Rondônia - Brazil, are graduates and specialists, in educational areas. The main objective 

of the research was to portray the performance of the manager regarding the use of technological resources, in 

the continued training of Teachers Literacy. The research methodology used was action research and 

bibliographical research. Through the results of the research it is affirmed that the role of the manager in the 

incentive to use the media in the Literacy Teacher training is of extreme importance, therefore, it has access to 

the panorama of the school and to occupy leadership position, holder of data specific to each Area of knowledge 

in the school managed, in this interim, the school manager can make strategic decisions based on concrete 

information, benefiting sectors and areas of extreme educational importance, in the case here in epigraph to 

teacher literacy trainings from the use of technologies. 

 

Keywords: Literacy. Formation. Technology 
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Introdução 

A Escola em pesquisa localiza-se na zona urbana da cidade de Colorado do Oeste 

Rondônia Brasil. A instituição tem como missão: propiciar ensino de qualidade, por meio da 

utilização dos recursos tecnológicos, acompanhamento da equipe gestora pedagógica e 

formações continuadas aos docentes, propiciando educação contextualizada atendendo as 

demandas atuais. 

Descreve-se que as formações abrangendo recursos tecnológicos, na escola em 

pesquisa, ocorridas nos anos letivos de 2016/2017, abrangeram 19 professores docentes 

alfabetizadores, da Escola Estadual de Ensino Fundamental 16 de Junho, em Colorado do 

Oeste, Rondônia. Os docentes possuem Licenciatura Plena em Pedagogia e especialização na 

área educacional. Entre as especializações destaca-se: Gestão Escolar, Psicopedagogia, 

Métodos e Técnicas de Ensino, Mídias na Educação, 100% dos docentes pesquisados, 

afirmaram ser estatutários, com ingresso na profissão por meio de concursos públicos, com 

tempo de trabalho superior a 8 anos de docência e idade entre 35 a 53 anos, dos 19 

professores em estudo apenas um é do sexo masculino.  

Incluir os recursos tecnológicos, nas formações continuadas para professores 

alfabetizadores, foi estratégia encontrada pela equipe gestora da escola 16 de Junho Colorado 

do Oeste Rondônia, para cativar os docentes a inserir recursos midiáticos nos planejamentos 

diários. 

A escola 16 de Junho, conta com equipamentos tecnológicos:  lousa digital e data 

show, um por sala de aula; seis televisores de 42‘ nas salas de aula; laboratório de informática 

e Tablet um por docente, as formações visam evidenciar a utilização de todos estes aparelhos 

com finalidades didáticas e pedagógicas. 

Sobre a necessidade de conhecer e utilizar os equipamentos pedagógicos/tecnológico, 

Souza e Andrade (2012, p 3) afirmam que: embora as tecnologias se façam presentes nas 

escolas, ainda há professores que não conseguem direcioná-las como ferramenta produtiva e 

facilitadora da aprendizagem. Para os autores estas dificuldades são advindas da falta de 

conhecimento das mesmas. 
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Quando a escola conta com equipe gestora atenta, que percebe as necessidades dos 

professores, é capaz de propiciar intervenções por meio de formações na escola, tornando o 

uso dos recursos em ferramentas pedagógicas eficientes. 

É evidente que só gostamos do que conhecemos, que o envolvimento pessoal é 

traduzido em amor a causa e que o envolvimento do gestor nas formações continuada e seu 

incentivo aos docentes, mostrando-lhes que a tecnologia é aliada e não concorrente dos 

docentes o trabalho fica mais leve, e a consequência são alunos motivados a aprender. 

A partir da concepção de que educação se faz com conhecimento e que experiência se 

adquire com a prática, foram investigados no transcorrer da pesquisa as principais estratégias 

do gestor escolar, para inserir as tecnologias nas formações continuadas e melhoria nas 

práticas pedagógicas docentes. Cujos resultados foram analisados quantitativamente e 

qualitativamente, servindo de base para as discussões junto a equipe gestora da escola em 

pesquisa.  

Após as investigações e análises, foram desenvolvidas oficinas pedagógicas 

contemplando as principais ações selecionadas pelos professores alfabetizadores em parceria 

com a equipe gestora. 

As oficinas foram cuidadosamente estruturadas, tendo sido minuciosamente planejada 

e executada pela pesquisadora e por profissionais da área educacional, abrangendo o uso dos 

recursos tecnológicos disponíveis na escola, facilitando assim a realização de ações didáticas 

pedagógicas, principalmente o emprego da lousa digital, computa show, tablete,  computador, 

internet,  TV com central multimídia, oportunizando aos educadores maior conhecimento 

sobre as ferramentas tecnológicas, acima citadas, para que possam melhorar a prática 

educativa usufruindo da tecnologia a sua disposição . 

 

Fundamentação teórica 

 

As formações de professores alfabetizadores, conduzidas pela equipe gestora escolar, 

precisam focar na globalização e nas atividades que visem propiciar ensino de qualidade, por 

meio da utilização dos recursos tecnológicos, formações de professores e acompanhamento da 

equipe gestora pedagógica, não pode se omitir sobre a utilização com responsabilidade das 

tecnologias existentes na escola e na sociedade. 
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As tecnologias ampliam as possibilidades de o professor ensinar e do aluno aprender. 

Verifica-se que quando utilizadas adequadamente, auxiliam no processo educacional. Para 

Pereira (2017) não é a tecnologia em si que causa a aprendizagem, mas a maneira como o 

professor e os alunos interagem com ela. Para Souza e Andrade: 

A educação deve ser vista como um caminho de transformação social. Para tanto, há 

necessidade de um ensino atualizado e contextualizado, onde se faz necessário 

ensinar e aprender com as novas tecnologias. Sua utilização possibilita a inovação, a 

pesquisa e a interação em vários segmentos da sociedade e do conhecimento 

humano. Atualmente, vivemos em um mundo globalizado e digitalizado que exige 

uma nova postura, em todos os sentidos, no modo de pensar e também de agir. 

(SOUZA& ANDRADE, 2012. p. 4) 

 

Para Souza, e Andrade (2012) torna-se evidente a importância da participação do 

coletivo da escola na superação dos modelos tradicionais de ensino. A visão do gestor escolar, 

o perfil da escola, os métodos e técnicas de ensino, a visão dos pais, diante de tantas 

informações diferentes, e numa velocidade jamais vista, o professor muitas vezes se 

desestabiliza, cabendo a escola o papel de organizar grupos de estudos, trocas de experiências, 

apontar caminhos, buscar na coletividade possíveis soluções. 

Segundo Junior (2013, p. 3) no Brasil, encontramos, atualmente, iniciativas 

governamentais e institucionais que visam oportunizar recursos tecnológicos para o professor 

utilizar em suas práticas pedagógicas de maneira gratuita e com livre acesso na Web. Além 

disso, esses recursos oferecem orientações pedagógicas, como sugestões para seu uso e 

aplicação.  

Os professores precisam buscar inovações, o mundo mudou, os alunos mudaram, num 

ambiente globalizado, os recursos tecnológicos são essenciais para a sobrevivência 

profissional, atualização de informações, pesquisa, busca de conhecimento.  Sobre o tema 

Souza e Andrade destacam: 

Porém dentro do universo escolar poucos educadores, usufruem dos materiais 

disponibilizados pelo portal, talvez por falta de interesse em buscar novas ideias e 

metodologias, não tendo consciência do valor desses materiais para melhoria da sua 

prática educativa. (SOUZA& ANDRADE 2012p.6) 

 

No Brasil por meio de parcerias entre empresas e governo, disponibilizou-se 

gratuitamente ferramentas, software, cursos de formações educacionais para professores e 

demais pessoas que desejem ampliar conhecimentos, com a comodidade colocada à 

disposição na era digital. 
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Segundo o Portal do Governador de Rondônia (2017), Rondônia implantou a 

plataforma educativas on-line. O Estado de Rondônia consta na lista dos 21 estados que 

implantaram a plataforma educativa digital. São cerca de seis mil conteúdos online a 

disposição de professores, pais, alunos e comunidade. Livros, mapas; infográficos; 

animações; áudios e jogos fazem parte dos itens disponíveis no Portal, podendo ser facilmente 

acessados.  

O esforço governamental para implantar a Plataforma Digital terá bons resultados à 

medida que as equipes gestoras pedagógicas se comprometam com o incentivo aos 

educadores e aqui se enfatiza especialmente os docentes alfabetizadores que tanto necessitam 

de apoio técnico para implementar educação inovadora pautada nos recursos tecnológicos, 

como forma de vencer o ensino tradicional, substituindo-o por educação menos ―engessada‖. 

Para Rampazzo, (2004) a sociedade atual requer novas competências e novas atitudes, 

almeja a formação de pessoas atuantes e pesquisadoras. Escola capaz de formar pessoas 

capacitadas para lidar com o avanço tecnológico. Professores alfabetizadores com condições 

de colocar o aprendiz em contato com as novas tecnologias da comunicação e informação, 

bem como colocar a tecnologia em favor da educação desde a fase inicial da escolarização. 

Sobre as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação –TDIC. Junior escreve: 

 

Somente a incorporação das TDIC nas escolas não assegura transformação e 

inovação das práticas educativas. Faz-se necessário que o professor saiba como 

utilizá-las em suas aulas. Desse modo, destaca-se a importância de revisão do 

processo formativo do professorado para que haja uma mudança no uso das TDIC 

em contextos escolares, a fim de garantir um aprendizado condizente com os novos 

tempos (JUNIOR 2013, p. 4). 

 

Para Junior (2013) persiste a necessidade de que nas práticas pedagógicas dos 

professores, haja mais empenho, ou seja, as escolas estão sendo estruturadas com tecnologias 

porém há necessidade de formações que cativem o educador a incluir os recursos disponíveis 

no labor do dia a dia e é aí que o papel do gestor se torna ainda mais imprescindível. 

Validando assim a participação do gestor como motivador e parceiro nas formações 

docentes e na luta pela garantia de sua manutenção, assistência técnica, reposição de peças e 

aquisição de novos equipamentos.  
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Sobre a necessidade de parceria entre docentes e gestores para garantir a qualidade na 

utilização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação principalmente na fase de 

alfabetização Junior afirma: 

 Da mesma maneira que o gestor precisa apoiar o professor de sua escola, para que 

as transformações possam ocorrer, a escola deve fornecer segurança ao educador, 

por meio de um processo de formação que utilize as TDIC em todas as suas 

atividades voltadas ao ensino-aprendizagem, (JUNIOR, 2013 p.5) 

 

Para o autor, o processo de formação exerce a função de possibilitador de 

compreensão de que o uso das tecnologias é importante ferramenta, por meio da qual se pode 

criar ambientes de aprendizagem contextualizados e significativos, nos quais os estudantes 

constroem o seu conhecimento. Justifica-se, então, a preocupação com a formação docente, 

principalmente com a inicial, da qual as tecnologias deveriam fazer parte e servir de meio 

para ativar o componente curricular. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Investigou-se as principais necessidades dos educadores, os desafios e anseios, com 

relação ao uso dos recursos tecnológicos na escola 16 de Junho, Colorado do Oeste-Rondônia, 

com utilitário em desenvolver projeto em parceria com profissionais da área da educação que 

desenvolva ações com uso das tecnologias na escola. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, optou-se pela metodologia de investigação por 

meio da pesquisa ação, na qual a pesquisadora se inseriu no contexto pesquisado e por 

pesquisas bibliográficas, confrontando teorias e práticas.  

Buscou-se dados da realidade vivenciada pelos educadores da escola em pauta com 

relação ao envolvimento dos gestores da escola, no que diz respeito ao uso e incentivo para 

que educadores usem ferramentas tecnológicas.  

A pesquisa foi realizada com 19 docentes das séries iniciais da escola 16 de Junho em 

Colorado do Oeste-Rondônia. A qual ocorreu em parceria com a equipe gestora, cujo foco de 

direcionamento foi o planejamento de ensino, apontando tensões, conflitos e possibilidade, no 

intuito de verbalizar experiências e tornar o professor mais ousado de forma a fortalece-lo a 

buscar novos caminhos, na trilha dos novos tempos. As oficinas aconteceram em clima 

dinâmico, reciproco, ético e compromissado, com objetivos claros nos parâmetros das 
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expectativas docentes. A partir da análise dos dados obtidos nas pesquisas, elaborou-se 

oficinas pedagógicas que enfatizaram as principais ações escolhidas pelos educadores 

conforme realidade observada e expectativas docente. Primeiro investigou-se o que os 

professores já utilizavam na escola como recurso pedagógico, conforme gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1: Ações sugeridas pelos educadores para serem desenvolvidas 

 

Fonte: Dados extraídos das observações e constatações in loco no decorrer das pesquisas 

 

A pesquisa evidenciou que os docentes alfabetizadores da escola 16 de Junho em 

Colorado do Oeste-Rondônia, utilizam mídias digitais com frequência, entre elas destacou-se 

a utilização de slides para conclusão de conteúdo, uso do da show, para leitura de livros 

digitais e exibições de vídeos educativos, uso do tablete para registros no diário digital, a 

internet, ferramentas de pesquisa, editor de texto do Linux, e jogos educativos entre outros. 

Ao indagar sobre as oficinas de interesses dos professores apareceram em 1° lugar o 

interesse em como montar vídeos usando o Windows MovieMake, alguns poucos professores 

manifestaram o interesse pelos HQs, outros em converter e baixar vídeos do Youtub e Lousa 

digital. 

As pesquisadoras perguntaram se havia necessidade de se trabalhar oficina de 

digitação e conversão do editor de texto Linux para Windows. As resposta foram que não, 

uma vez que nenhum docente apresentava dificuldades neste processo. 

Em relação ao uso da lousa digital, eles afirmaram que já haviam tido oficina, no 

entanto como haviam usado pouco este recurso, não se lembravam mais como fazê-lo.  
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Antes de iniciar as ações concretas relacionadas ao projeto de formações continuadas 

foi apresentado a equipe gestora, posteriormente aos professores, para apreciação e aprovação 

do cronograma e ações previstas no mesmo. 

Após aprovação foi enviado por e-mail para a equipe gestora e docentes o projeto de 

formação contendo objetivo, meta, metodologia, dias e horários das formações. 

As oficinas aconteceram na própria escola, no espaço de formação continuada, sempre 

em parceria com a equipe gestora que organizava o ambiente, preparava o da show, re-

lembrava os cursistas das formações, organizava os registros fotográficos e atas dos 

encontros.  

As formações ocorreram no período entre o final de 2016 e primeiro semestre 2017. 

As vagas foram destinadas também a outros profissionais da escola que demonstraram 

interesse em participar das formações, ressalta-se que todas as oficinas foram realizadas 

dentro da carga horaria dos docentes, nos períodos de formações continuadas de acordo com o 

estabelecido pela legislação:  

 LDB 9394/96, a Lei Mor da Educação, assegura no Art. 67, que: 

II - Aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; V - período reservado a estudos, planejamento 

e avaliação, incluído na carga de trabalho. (BRASIL 1996) 

  

Está garantido na LDB o espaço para o Planejamento e Formação continuada para 

todos os professores, entendida como de suma necessidade e importância e sem prejuízos de 

carga horária ou vencimentos.  

Foi indagado aos docentes sobre o envolvimento da equipe gestora nas formações 

continuadas na escola, 100% deles responderam que eles sempre participaram das oficinas 

realizadas e incentivam seu posterior uso como aplicabilidade prática, o confronto entre teoria 

e pratica. 

A primeira oficina organizada foi como produzir vídeos usando o Windows Movie 

Make, as pesquisadoras foram as oficineiras deste evento, considerando suas experiências na 

área, advindas das especializações em Mídias na Educação e experiência com tutoria em 

cursos do E-proinfo, formações advindas de estruturas proporcionadas pelo MEC. Nesta 

oficina 19 docentes alfabetizadores participaram efetivamente.  

Na segunda oficina além da participação das professoras alfabetizadoras, outros 

profissionais da escola manifestaram interesse em participar da oficina, fato bastante positivo, 
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ao final totalizou-se 29 participações. Em relação ao tempo cronológico a oficina teve 

duração de quatro horas/aulas. Uma professora solicitou a equipe parceria para realizar a 

oficina com sua turma. O convite foi aceito e os alunos corresponderam favoravelmente a 

execução das atividades de produção de texto em quadrinhos, utilizando os recursos do 

computador conectado à internet. 

Para a realização da oficina Lousa digital, uma professora se candidatou a realizá-la, 

uma vez que ela havia participado de formação anterior, promovido pela equipe do Núcleo de 

Tecnologia Educacional NTE/Vilhena, e se considerava ávida por compartilhar as 

informações recebidas. 

Na realização da quarta oficina, desenvolvida no período das pesquisas, o tema 

abordou: Como converter e baixar vídeos do Youtube. A quarta e última oficina, foi 

ministrada pelo Professor Coordenador do Laboratório de Informática da Escola - LIE, o qual 

enfatizou a importância da organização de horários, zelo ao utilizar os equipamentos e 

incentivos didáticos pedagógicos em relação ao uso das tecnologias as quais devem ser 

recorrentes no dia a dia do professor alfabetizador, o qual deve contar com a cumplicidade do 

gestor escolar desde a fase de incentivo ao uso, bem como aquisição, reparos e manutenção de 

equipamentos disponibilizados. 

 

Análise dos Resultados 

 

Nas pesquisas realizadas, evidenciou-se que os docentes alfabetizadores na EEEF ―16 

de Junho‖ de Colorado do Oeste/RO, são motivados constantemente pela equipe gestora a 

utilização dos recursos tecnológicos e são parceiros, um auxilia o outro nas dificuldades e 

ambos aprendem juntos. 

O desenvolvimento das oficinas ocorreu naturalmente, o que se percebeu foi a 

dificuldade em relação à conexão lenta da internet, fato que não as impediram de serem 

realizadas, pois os formadores haviam preparado material anteriormente, ou seja fizeram 

Download dos programas utilizados em cada oficina. Exemplo: Windows MovieMake, e HQ, 

(utilizados na 1ª e 2ª oficina), não ficando totalmente condicionado ao uso da internet, essa 

estratégia foi intencional para evitar que professores culpassem as dificuldades de conexão 

como empecilho para realizar atividades, logo, o empenho foi no sentido de realmente 
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estimular o uso e paralelamente foram instruídos a lutar por melhor conexão junto aos 

mantenedores do ensino rondoniense. 

A terceira oficina transcorreu normalmente, com ótima conexão de internet e 

participação docente mediada pelo coordenador do LIE, em parceria com o gestor escolar.  

Na última oficina como converter e baixar vídeos do Youtub, a equipe gestora 

solicitou que todos os funcionários desligassem os aparelhos celulares, centrando o potencial 

da conexão da Internet (que é baixa) nos computadores que estavam sendo utilizados para a 

realização das atividades de formação. 

No transcorrer da pesquisa de campo constatou-se o comprometimento da equipe 

gestora em relação ao uso das tecnologias nas formações de professores alfabetizadores, como 

recurso didático. Professores se manifestaram que as formações presenciais, semipresenciais e 

a distância tem contribuído fortemente para a inovação educacional, mesmo que muitos 

digam, que há professores alheios a tecnologias, essa informação parece ter impacto bem 

menor que a há dois anos atrás, por exemplo, isso pode ser confirmado no dia a dia da escola, 

pois o uso de TVs, data Show, computadores conectados à internet é seguramente recorrente 

na escola. 

Quanto a pesquisa bibliográfica as fontes documentais e autores descritos nas 

referências finais, confirmam as ações vivenciadas na prática da EEEF ―16 de Junho‖ de 

Colorado do Oeste/Rondônia. 

 

Considerações Finais 

 

Como foi apontado neste artigo, a escola mudou e muito, nos últimos anos. Tal 

evolução acarretou uma série de novos desafios para os gestores escolares, na busca por 

estratégias que atendam as demandas dos novos tempos. 

Dessa forma, é simples perceber como basicamente as iniciativas de sucesso estão 

atreladas as novas técnicas de comunicação e da internet para desempenhar as atividades 

principais na sala de aula, e de modo especial nas classes de alfabetização. 

Os professores são cativados pela tecnologia à medida que há motivação para ouso, 

fato que seguramente o levará a superação de obstáculos existentes. Em relação a 

precariedade da velocidade da internet e a pouca manutenção dos equipamentos, indica-se que 
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há necessidade de maior envolvimento da equipe gestora e professores, no sentido de colocar 

em prática mobilização que angarie meios de superação pois é uma escola que conta com 

grande número de alunos, pais e profissionais. 

Recomenda-se ainda, que a equipe gestora e Conselho Escolar, esgote as 

possibilidades de busca de melhorias junto a SEDUC e caso persista a necessidade há 

possibilidade de recorrer a iniciativa privada local no sentido de contribuição financeira para 

patrocinar o aumento da capacidade de conexão da internet ou outras soluções para superar o 

problema de forma coletiva. 

A identificação do gestor com a tecnologia é fator determinante no processo de 

globalização, fomentação de ações pedagógicas, uma vez que ele é a pessoa que pode 

disponibilizar recursos pedagógicos e direcionamento de ações na escola. 

Enfim, é fácil perceber, principalmente em um cenário de recessão econômica, como o 

papel da gestão que incentiva o uso da tecnologia da informação é importante para agregar 

valores de evolução e produtividade à escola que quer se destacar e elevar os indicadores do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira / IDEB. 
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GT3: Formação e Trabalho Docente 
RESUMO 
Esse artigo pretende analisar os percursos históricos da educação durante a formação pessoal e trajetória da 

prática docente de dois professores aposentados do exercício escolar em Humaitá, cidade do sul do Amazonas. 

Com objetivo de descrever e analisar as problemáticas existentes nos contextos educacionais, perpassando pela 

história do Brasil no período colonial, imperial, republicano incluindo reflexões sobre a educação no período da 

ditadura militar, pois estas ponderações influenciaram nas práticas educativas de ambos. Trata-se de uma 

pesquisa de abordagem qualitativa e de campo, com enfoque dialético, sendo os instrumentos de coleta de dados 

entrevista gravadas com 2 dois professores. Portanto, para dar ênfase na análise, foram utilizados autores como 

FERRARI (2009), ROSSI (2009), SAVIANI (2008) entre outros, onde foi considerado diante dos professores 

entrevistados, que a educação ―modernizou‖, porém, essa modernização trouxe um retrocesso no ensino. A 

decadência do ensino e aprendizagem tornou-se parte ―satisfatória‖ para o Estado, o currículo estabelecido na 

escola limita as renovações que o professor pode fazer quanto ao processo de aprendizagem. Contudo, foi 

perceptível que a prática docente é influenciada pelas instituições sociais (família, sociedade, igreja,) tendo por 

base a supremacia (autoridade). De fato, o modelo que o estado nos repassa, é que há uma luta por educação de 

qualidade, mas na realidade, ―seria essa luta do interesse de quem‖? A formação docente e a escola, por muito 

tempo continuam fragmentadas em interesses econômicos, sociais, culturais impostos pelo poder.   

 

Palavras-chave: Percursos Históricos. Docência. Enfoque Dialético. 

 

ABSTRACT 

This article intends to analyze the historical paths of education during the personal formation and trajectory of 

the teaching practice of two retired teachers of the school year in Humaitá, city of southern Amazonas. With the 

aim of describing and analyzing the existing problems in educational contexts, in the history of Brazil in the 

colonial, imperial and republican period included reflections about the education during the period of military 

dictatorship, as these considerations influenced the educational practices of both. This is a qualitative and field-

based research, with a dialectical approach, and the instruments of data collection are recorded with two 

teachers. In order to emphasize the analysis, authors such as FERRARI (2009), ROSSI (2009) and SAVIANI 

(2008) were used, among others, where it was considered before the teachers interviewed that education 

"modernized", but this modernization caused a retreat in teaching. The teaching and learning decline has become 

a "satisfactory" part for the state, the curriculum established in the school limits the renovations that the teacher 

can make regarding the learning process. However, it was noticeable that the teaching practice is influenced by 

social institutions (family, society, church,) based on supremacy (authority). In fact, the model that the state is 

passed us, is that there is a fight for quality education, but in reality, "would that fight be of interest to whom"? 

Teacher training and school have long remained fragmented into economic, social, cultural interests imposed by 

power. 

 

Keywords: Historical Routes. Teaching. Dialectical Approach 
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Introdução 

A educação sendo ―a essência do homem‖, e o trabalho, que ―dignifica o homem‖ 

segundo Karl Marx, está em constantes variações em que discorrem nas entrelinhas a luta de 

classes enfatizada pelo autor. A história do Brasil por sua vez, é esclarecedora dos 

acontecimentos e justificativas dessas mudanças decorrentes no processo de construção 

material da educação e trabalho do ser humano.  Portanto, para atuar na sociedade como um 

cidadão digno, o indivíduo constrói essa essência para manter sua subsistência.   

A escola e a sociedade contribuem para essa constante construção reproduzindo as 

lutas existentes entre classes. A história da educação da cidade de Humaitá, nesse sentido é 

igualmente fundamentada pela exploração da mão de obra primária em que a sociedade e as 

famílias visavam que o trabalho viria em primeiro lugar, depois a educação. 

Consequentemente, de um modo geral o poder econômico permanece reproduzindo seus 

interesses por meio da escola, desde o Brasil colônia à contemporaneidade. 

A importância em trazer as raízes de onde surgiram as verdadeiras formas de ensino e 

até que ponto o interesse da classe dominante interfere nas ideologias da formação para o 

trabalho e para a sociedade. Por isso, este trabalho tem por objetivo compreender através das 

entrevistas realizadas com dois docentes aposentados com mais de 25 anos de profissão, quais 

os pontos positivos e negativos encontrados em suas falas, descrever e analisar suas histórias 

de vida, onde foram encontrados caminhos diferentes em alguns pontos, por isso a relevância 

em suas trajetórias pessoais e ilustrando através da dialética, diagnósticos sobre a formação 

subjetiva de ambos em torno de suas práticas docentes. No entanto, para preservar suas 

identidades dá-se a nomenclatura de professor A e professor B. 

A reflexão se dará em torno das falas que esses professores relataram diante das 

mudanças que ocorreram desde sua formação inicial e durante o percurso da carreira docente, 

e para melhor compreensão diante esses relatos, esta pesquisa utiliza da abordagem 

qualitativa, analisando a pesquisa de campo realizada com revisão bibliográfica. 

Diante disso, esta pesquisa será direcionada, partindo do modelo de educação dualista
1
 

desde a época da colonização, da ditadura militar que ―foi fortemente exercida, vigiando 

                                                           
1
 Educação dualista segundo teóricos da educação é basicamente uma educação que sugere o modelo unificado, 

mas divide a escola em duas classes: a burguesia e o proletariado. 
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professores e suas condutas, observando alunos e expulsando os subversivos, todos esses atos 

eram respaldados na ideologia de segurança nacional [...]‖(PAULINO E PEREIRA,2007 p. 

5), até o modelo atual de educação, já que os professores entrevistados, vivenciaram nessa 

época de restrição de opiniões, e violação de críticas ao estado, além da imposição de 

respeito, e ao paradigma de ensino. 

Raízes da educação para uma trajetória pessoal e profissional 

A educação no Brasil teve sua gênese no período de colonização, quando os jesuítas 

foram maiores responsáveis por uma educação dualista, ao catequizar os indígenas, e ao 

preparar os filhos dos colonos para os processos gradativos de escolarização. Porém, não 

deixamos de ressaltar sua importância, ao trazer os métodos, que se tornaram instrumentos 

quanto à eficácia de ensino e aprendizagem. Com a expulsão da Companhia de Jesus, os 

historiadores observaram o declínio da educação do país. As mudanças, foram sempre 

ocorrendo, mesmo que não fossem benéficas ao desenvolvimento da colônia. 

A colonização era praticamente a ―busca do paraíso‖, as entidades católicas buscavam 

evangelizar os índios para que pudessem ser cidadãos seguidores da fé cristã, negando assim 

sua cultura, porém os jesuítas começaram a entender que não conseguiriam instituir isso aos 

índios sem antes ensinar a ler e escrever.  

Com base nos autores Rossi & Rodrigues (2009, p.35): 

 

As primeiras tarefas dos jesuítas foram a conversão e a catequese dos gentios, ou 

seja, dos índios; a catequese e o ensino das primeiras letras às crianças brancas; o 

pastoreio das antigas ovelhas, dos cristãos brancos que viviam no Brasil. Dessas 

atividades, aquelas que talvez tenham mais ocupado a atenção e a ação dos ―filhos‖ 

de Inácio foram a conversão e a catequese dos nativos da terra.  

 

Foi a partir deste momento que houve a criação de escolas de leitura e escrita, os 

jesuítas organizavam escolas nas aldeias e vilas e eram executadas as catequeses, ou melhor, 

as aulas cristãs. A busca do paraíso veio à tona para a elite da época, no princípio de um novo 

período que buscavam a submissão dos nativos à realeza.  

Durante o Brasil imperial não foi diferente, a criação de leis, foram apenas redigidas 

no papel a partir da necessidade de instrução pública, pois se pretendia que os filhos dos 

trabalhadores produzissem mais riquezas destinadas ao lucro da burguesia. O projeto de lei 

em debate em 1823 explicitava o mesmo modelo dualista de educação, no Art. 250, que era 
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descrita: ―para os brancos, havia educação escolar formal, para índios a catequese e 

civilização‖ e no Art. 254 ― para os negros emancipados, lentamente haveria educação 

religiosa e industrial‖. Assim,  

 

A configuração básica de classes nos termos expostos acima expressa-se de maneira 

simplificada, num modelo dicotômico:  de um lado, os proprietários ou possuidores 

dos meios de produção, de outro, os que não possuem. Historicamente, essa 

polaridade apresenta-se de diferentes maneiras conforme as relações sociais e 

econômicas de cada formação social. (OLIVEIRA & QUINTANEIRO, 2011, p.40) 

 

As leis existentes no país adotaram uma política de ―pão e circo‖ (o trabalhador 

produzia em grande escala para sua sobrevivência, em troca do que se manter. Mas, produzia 

muito e recebia pouco) e o maior protagonista foi à organização estatal. A força majoritária, 

como supracitado é da classe que possui maior poder econômico, e essa classe busca sempre 

através das reformas, implantar a ideologia de que ― há males que vêm para o bem‖, e a classe 

popular é o maior alvo, pelo Aparelho Ideológico do Estado (AIE), que segundo Althusser, se 

manifesta na escola por ideologias que favorecem as classes dominantes. 

No Brasil Império aconteceram reformas que possibilitaram a construção e 

habilitações de escolas, como na reforma pombalina que além de criar instituições escolares 

foram sendo criados também vários cursos de formação com intuito de possibilitar nos anos 

seguintes, uma elite dirigente do país. Partindo disto, foi neste período que aconteceu grandes 

transformações dada a ênfase a independência no Brasil. 

Na educação republicana, nada mudou porque o direito a educação de qualidade era 

direcionado aos filhos de colonos ou aliados a família real, poucas pessoas tinham acesso à 

educação de qualidade e o direito de aprender o que era ofertado na época. Vale ressaltar que 

por trás de toda essa ―oportunidade‖ que esses indivíduos poderiam ter conseguido, tinha o 

interesse das elites para transformar indivíduos capacitados para produzir mão de obra barata. 

Por isso havia o interesse por parte da ideologia burguesa que os menos favorecidos 

aprendessem apenas a ler e contar.  

Deste modo a educação passou a ser regida pelo estado, quando foram criadas às 

primeiras escolas, no entanto o interesse maior não era formar cidadãos críticos e sim 

cidadãos que fizessem parte da economia do país. A repressão de manifestação do povo, já 

estava contida na educação pela criação dessas escolas, e foi sendo relembrado durante a 
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ditadura militar, onde o interesse era oprimir explicitamente, o proletariado e todo cidadão 

que se manifestasse contra o poder militar. 

Primeiros contatos dos docentes com a educação: entrevista com os professores de 

Humaitá.  

A história dos docentes entrevistados começa primeiramente perguntando o ano de 

seus nascimentos, ambos nasceram no ano de 1961, período de início da ditadura militar. Seus 

princípios e criação diante da sociedade e estado opressor, transita pelo meio em que o Brasil 

é regido pelos ―coronéis‖, uma educação destinada ao militarismo a voz maior desta época 

eram soldados propostos a defender o Brasil das revoluções decorrentes da época, com isso a 

escola tem o papel de preparar esses indivíduos para o exercício do trabalho através de 

torturas e repressão, porque:  

 

A política educacional militar deve ser vista como uma forma utilizada pelo Regime 

para assegurar a dominação necessária para o exercício de uma política subordinada 

e mantedora do processo de acumulação do capital, tentando, desta forma, afastar os 

conflitos e tensões existentes que atrapalhavam a manutenção da hegemonia. 

(PAULINO & PEREIRA, 2007) 

 

A educação neste período continuara sendo um veículo de ideologias deixando 

simplesmente o ato de aprender a meramente reproduzir o que era imposto, e os alunos 

aprenderiam o que era passado pelo militarismo para que pudessem obter a prática de trabalho 

produtivo. 

A época da instrução tecnocrata no século XIX no Brasil posicionava-se em uma 

tradição mantida pelos pais e pelo Estado, que segundo os professores ―os filhos eram criados 

para o trabalho‖. Não obstante de a realidade socioeconômica da família ser precária, as 

dificuldades não limitaram a educação formal recebida. Relata um dos professores, ―Meus 

pais foram ótimos, minha mãe era dona de casa e sabia ler e meu pai apesar de ter sido 

soldado da borracha, se preocupava que nós tivéssemos instrução, contudo, chegamos à 

cidade, almejando um futuro melhor‖.  

O trabalho produtivo no estado do Amazonas, a partir de sua colonização, deu-se 

através do ciclo da borracha, tendo início na segunda metade do século XIX até início do 

século XX, fornecendo a produção de grande escala do látex (leite retirado da seringueira) 

para a confecção de derivados da borracha, favorecendo novamente o poder econômico. Sua 

decadência, fez com que muitos ribeirinhos, se deslocassem da zona rural para buscar 
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recursos na zona urbana (êxodo rural) humaitaense. Alguns cearenses migraram para a 

Amazônia com o intuito de trabalhar neste ciclo, causando a diversidade cultural e de saberes 

tradicionais encontrados em Humaitá. Contudo, pela necessidade de trabalhar, muitas 

mulheres destinavam-se ao trabalho doméstico, enquanto os homens eram da mesma forma 

explorada por serviços de construção de obras e limpeza de terrenos. 

Alguns fatores que contribuíram para a prática docente  

A consciência analisada nas entrevistas, dos professores delineou a presença da 

necessidade do trabalho para o ser humano. A exigência de que o ser precisa do trabalho para 

ser bem visto, era um aspecto bem presente na década de 80, período em que os professores 

entrevistados participantes da pesquisa começaram a trabalhar como professores da rede 

pública. Portanto, para reforçar as análises, fizemos os seguintes questionamentos: 

Como era a educação de antes e como você vê a educação de hoje? 

Professor A: ―a educação de antes era melhor, os filhos não se metiam nem nas 

conversas dos pais. Na escola, quem não aprendia apanhava de palmatória e no meu tempo 

de ensino médio, ficavam militares aramados nas portas da escola, na época da ditadura, 

sabe? Hoje é uma pouca vergonha, modernizou. Os alunos apontam o dedo na cara do 

professor, falam mal, questionam atividades e não respeitam mais os professores como antes. 

O professor hoje acha bonito, uma sala bagunçada e barulhenta, não existe organização de 

ensino. Os pais culpam o professor por tudo e o governo brasileiro, não impõe esse respeito” 

Professor B: “a educação antes era mais bem vista. Os pais exigiam o respeito com os 

mais velhos, ninguém podia contrariar alguém de idade. Os professores castigavam quem era 

preguiçoso, e a gente repetia mesmo. A educação trouxe mudanças e modernizou e os 

métodos dos professores não se destinam mais ao respeito. Eu gostava daquele tempo em que 

as datas comemorativas eram expostas nas escolas, as aulas ficavam mais animadas. As 

crianças gostavam de pintar as caras como os índios e conheciam suas histórias”. 

A partir dessas informações, percebemos um conceito de educação limitado à 

imposição e à visão tradicionalista de educação. Esses conceitos implicavam na boa conduta 

que o aluno iria ter no trabalho futuramente, a escola era um treinamento para a competição 

do mercado de trabalho. ―Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção‖ FREIRE (1996, p.21). Neste 
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sentido, ensinar não exige transferir conhecimento, pois a aprendizagem de cada um é 

particular. Então, saber ensinar não é impor tradições fixas, mas dá espaço para a construção 

do indivíduo em seus conceitos. 

A presença da produção fabril obteve relevância para a docência, a formação de 

professores não sendo exigida pelas leis maiores permitia que qualquer indivíduo exercesse 

tal profissão. A formação técnica encontrava-se como um ponto mais culminante, para o 

mercado de trabalho, resultando de uma pedagogia tecnicista, denominada de escola nova 

popular.   

Deste modo, Saviani (2008, p.14-15) reforça que: 

 

Na verdade, a pedagogia tecnicista, ao ensaiar transpor para a escola a forma de 

funcionamento do sistema fabril, perdeu de vista a especificidade da educação, 

ignorando que a articulação entre escola e processo produtivo se dá de modo indireto 

e por meio de complexas mediações. Além do mais, na prática educativa, a 

orientação tecnicista cruzou com as condições tradicionais predominante nas escolas 

bem como com a influência da pedagogia nova que exerceu poderoso atrativo sobre 

os educadores. 

 

No início do século XX, a pedagogia tecnicista passou a ter seu ponto relevante. O 

ensino estava voltado para a formação técnica, onde o trabalho produtivo era o principal 

objetivo da elite. Somente com o fim da ditadura e a promulgação da Constituição de 1988, 

foi exigido que professores para atuar na educação básica precisassem ser concursados e 

também que tivessem nível superior. Além disto, a educação passou a ser obrigação do Estado 

e da família, respeitando as diversidades existentes no Brasil (segundo o capítulo III). 

Isto implicou na procura por formação de professores, onde o Estado ofertou através 

de programas como o PARFOR (Plano Nacional de Formação de Professores da Educação 

Básica) a formação docente, permitindo o acesso ao curso de Licenciatura em Pedagogia 

ofertado por um acordo entre o governo e as universidades, onde os professores ministravam 

suas aulas em expedientes normal e somente durante as férias escolares frequentava as aulas 

na universidade, para permanecessem em sala de aula.  

O Professor A apesar de ter tido uma trajetória completamente diferente do professor 

B, afirma com igual entusiasmo sua saudade e amor a profissão. Iniciou sua carreira docente 

de uma forma inesperada e espontânea, havia acabado de terminar seu ensino médio técnico 

em Agropecuária, e ainda servindo ao quartel no auge da ditadura militar e devido, ter 
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crescido com pais de origem nordestina e contrários aos seus estudos, o mesmo não se 

adaptava ao regime militar de sua época no qual lembrava o autoritarismo de seu pai.  

Nesse meio tempo possuía certa amizade com um de seus superiores no quartel o qual 

estava de viagem para Tabatinga e lhe convidou para ser professor naquela cidade em uma 

escola militar, prometendo–lhe inclusive que seus ganhos seriam superiores ao do serviço 

militar com o valor de 11 salários mínimos da época, o que não pensou duas vezes para partir 

em busca de um trabalho onde pudesse se sentir menos oprimido.  

Apesar de ter uma profissão técnica, formou-se também em ciências agrárias e 

ciências Biológicas. Durante sua trajetória pessoal desenvolveu outras capacidades, sendo 

apresentador de eventos culturais, residiu em diferentes cidades da região Norte, 

considerando-se nordestino nato, por ter maior parte de sua família neste lugar, e ter adquirido 

as características do morador de tal região. Esses fatores contribuíram em grande parcela para 

a identidade intelectual e profissional influenciando em sua prática docente.  

Afirma ter sido um professor dinâmico mais que não admitia a desorganização e 

conversas paralelas em sua sala, pois para que houvesse aprendizado segundo ele é preciso 

que haja disciplina e ordem em sala. Ou seja, nota-se que profissionalmente foi moldado 

segundo sua trajetória de vida, tendo pontos positivos e negativos de alguma forma. Confirma 

que esse autoritarismo faz parte da cultura do nordestino por se considerar um, demostra 

através dos relatos feitos, que não adquiriu as diversidades culturais existentes, ainda que 

tenha morado por muito tempo, na região norte. Percebemos o quanto militarismo e o 

autoritarismo estavam impregnados em sua personalidade, por contas de suas experiências 

com pai, superiores e com o próprio regime de sua época. 

A presença da escolástica em Humaitá foi percebida na fala de um dos professores. A 

igreja católica influenciava o ensino, onde mesmo o professor B ainda não havendo terminado 

o magistério, foi convidado por um representante religioso a ser ajudante em uma escola 

infantil que era administrada pela igreja católica. E devido às dificuldades econômica 

enfrentada por sua família, mesmo se sentido despreparado aceitou o desafio, no qual atuou 

por 29 anos, sendo 18 deles passou ministrando aula na educação infantil.  

Na vida pessoal do professor B, é indispensável ainda afirmar que a família é um dos 

principais responsáveis para a formação, pois eram pacientes, amorosos, incentivadores em 

sua jornada profissional. O começo de sua educação escolar deu-se a partir dos 9 anos de 
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idade, tendo suas origens na comunidade ribeirinha de três casas
2
, onde teve o acesso à 

alfabetização, por uma professora próxima da família, que também não tinha formação na 

área. 

As dificuldades de sobrevivência dos ribeirinhos, uma classe marginalizada na cidade 

de Humaitá, condicionavam os indivíduos a migrarem para a zona urbana, em busca de 

melhorias de vida para os filhos, e ter o acesso escolar com o intuito de possibilitar 

oportunidade de empregos no futuro. Essa atitude era bem comum em alguns casos, por não 

terem nenhuma perspectiva de sobrevivência no campo e nem na cidade, pelo fato de o ensino 

ser privilégio dos filhos da burguesia.  

Metodologia  

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa com enfoque dialético para que 

possamos compreender melhor as transformações e mudanças que interferem nas ideias, onde 

foram feitas análises de dados coletados por meio de entrevista gravada que segundo Lakatos 

e Marconi (2003, p.197) ―O entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em 

qualquer direção que considere adequada. É uma forma de responder mais amplamente uma 

questão‖, encaixando-se na modalidade não dirigida que dá liberdade de o entrevistado 

responder ou não.  

Foi utilizado, um roteiro onde buscava caracterizar: nome, data de nascimento, 

formação, tempo de serviço, cidade de origem, os conceitos sobre como era a educação e 

como é hoje os percursos vivenciados na formação pessoal e profissional, quem eram os pais. 

As entrevistas foram direcionadas a dois professores nomeados como professor A e professor 

B. O professor A nasceu em Porto Velho, capital de Rondônia, formado em Biologia atuou 

em sala de aula no ensino médio por 30 anos, com 56 anos de idade, foi aposentado no ano de 

2016. O professor B, nasceu na comunidade ribeirinha de Três Casas, que pertence à cidade 

de Humaitá, também com 56 anos, formado em Pedagogia, lecionou há 18 anos na educação 

infantil, mas já trabalhou a 8 com séries iniciais, 3 anos no ensino médio, aposentou-se em 

2011.  

Resultados e discussões  

                                                           
2
 Comunidade ribeirinha pertencente à cidade de Humaitá-AM, localizada a margem direita do rio Madeira. 
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Com os dados obtidos através das entrevistas constatou-se que o contexto familiar e 

social pode ser determinante na formação de cada indivíduo e na prática docente. Nesta 

perspectiva esse artigo buscou mostrar análises da vida pessoal e profissional de docentes de 

escolas públicas, considerando a trajetória dos princípios educacionais vivenciados e 

construídos por eles. Todavia, a parcela que foi investigada distingue a educação que existia e 

que ainda consiste nos dias de hoje. 

Partindo do ponto de vista dos professores entrevistados, a educação ―modernizou‖, 

porém, essa modernização trouxe regresso no ensino. Em virtude disto, a educação 

tradicionalista possui pontos positivos que apesar de autoritária, mecânica e reprodutiva 

garantia a aquisição do conteúdo, o respeito assíduo ao próximo. Os pontos negativos são as 

consequências que este modelo pode acarretar como a passividade de ação e pensamento do 

indivíduo. Seguindo este pensamento a prática educacional tem que está vinculada a 

tendências heterogêneas onde o professor não expõe interesses próprios mas busca 

desenvolver a aprendizagem significativa do aluno. 

Os aspectos que repercutiram nas formações dos professores, foram os do modelo 

tradicional de educação, centralizando o respeito único do aluno para com o professor, e a 

perspectiva é direcionada sempre à hegemonia desfavorecendo a classe subalterna. Portanto, a 

formação do indivíduo, é destinada ao modo de produção do capital, desperdiçando a 

formação da concepção dialética tanto em alunos, quanto em professores.  

Porquanto, tanto na formação básica quanto na ação docente, tem-se a marginalização 

da educação como um objeto de concretização dialética. A marginalidade sendo uma 

―anomalia‖ da sociedade, pode ser reconstruída pela educação considerando que ― a educação 

emerge aí como instrumento dessas distorções‖ (SAVIANI, 2008). Todavia, a mudança 

depende de mudança ativa, e não apenas de promessas de mudanças. 

O processo de mudanças de ensino, tão questionada por Saviani ocorreu de maneira 

que ainda deixa demandas na educação. No entanto, atribuir questões elevadas por 

professores da rede pública, releva a compreensão de que se processou essa ―democratização‖ 

de ensino. Durante a entrevista com os professores, foi perceptível em suas falas que o 

respeito exigido na tendência tradicional de educação, está extinto nos dias de hoje ―o ensino 

democratizou, mas o professor não tem mais autoridade em sala‖, afirma o professor A, ―os 

alunos não respeitam mais os professores‖, confirma o professor B. 
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As democratizações do ensino escritas em leis criadas pelo Estado procuravam ao 

longo da história, minimizar as interferências subjetivas. A educação, mesmo no movimento 

escolanovista do século XIX, consistiu na reprodução da sociedade.  

Como discorre Saviani, (2008, p. 48):  

 

E hoje nós sabemos, com certa tranquilidade, já a quem serviu essa democracia e 

quem se beneficiou dela, quem vivenciou esses procedimentos democráticos no 

interior das escolas novas. Não foi o povo, não foram os operários, não foi o 

proletariado. Essas experiências ficaram restritas a pequenos grupos, e nesse sentido, 

elas se constituíram, em geral, em privilégios para os já privilegiados, legitimando as 

diferenças. 

 

Em ambos os casos, a situação econômica da família dos pesquisados era precária 

causando o impacto, quanto às exigências dos pais os filhos deveriam ter a criação voltada ao 

trabalho. Tiveram acesso ao ensino básico inclusive em parte da época ditatorial, de 1970 a 

1980. O estado também possuía o autoritarismo como chave principal de domínio. 

Ainda não distante da realidade da época, diante da declaração, obteve-se a 

informação de que havia castigo aos alunos indisciplinados: ―Enquanto os militares exaltavam 

o nacionalismo, a democracia ao mesmo tempo efetuava torturas, perseguia indivíduos que 

tinham crítica e voz ativa‖ (FERRARI, 2009, p.7-8). Deste modo, mesmo com o acesso ao 

ensino e a formação docente, muitos sujeitos estavam submissos à voz ativa da ditadura, não 

dando vez a nenhum tipo manifestações subversivas.  

Neste sentido, os apontamentos sobre as questões abordadas na ditadura militar, são 

aspectos que fundamentam o declínio do poder de manifestação de ideias no Brasil de hoje. 

Para fazer a diferença, é preciso não apenas reclamar entre os grupos sociais, mas manifestar 

as opiniões explícitas em ações e reconhecer que a sociedade brasileira além de capitalista, 

fornece a reflexão de contexto em constante luta de classes. 

A ditadura militar fortificou a marginalização da classe proletariada e a classe 

dominante, sendo os grupos militares responsáveis por esquematizar a luta de classes nas 

escolas, impondo, reprimindo e calando as vozes dos produtores de riquezas do Brasil. Desse 

modo, é visível que o poder econômico favorece a ―lei da mais valia‖, fazendo do homem, o 

capital humano, tornando-o a mercadoria de lucro (MARX apud QUINTANEIRO, 2009).  

A decadência do ensino e aprendizagem tornou-se parte ―satisfatória‖ para o Estado, o 

currículo estabelecido na escola limitava as renovações que o professor poderia fazer quanto 

ao processo de aprendizagem. A característica principal responsável por esse fracasso em que 
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se encontrava a educação da época era o paradigma de que o sistema capitalista apenas 

condicionava o sujeito à sua alienação ao trabalho, à aquisição de bens materiais e da cultura 

erudita imposta pela violência simbólica, e aponta as relações dos diferentes grupos sociais 

tendo as instituições de ensino, permitindo reprodução da cultura dominante. (BORDIEU 

apud SAVIANI, 2008) 

A pedagogia tradicional encontrada nos discursos, possibilitou o desvio de todo o 

objetivo de ensino dos professores. Partindo disto, Saviani (2008, p.06) descreve que ―a 

escola organiza-se como uma agência centrada no professor, o qual transmite, segundo uma 

gradação lógica, o acervo cultural dos alunos. A estes cabia assimilar os conhecimentos que 

lhe são transmitidos‖. O aluno participando deste tipo de educação, tornava-se um ser passivo 

das ações da classe dominante, um sujeito alienado e condicionado.  

Compreende-se então que as reformas decorrentes na história do Brasil, por exemplo, 

completam sempre o mesmo ciclo direcionado à pedagogia tradicional, violentando o sujeito 

simbolicamente. Os projetos constitucionais de 1827 (que programava o ensino de primeiras 

letras para os filhos de trabalhadores) 1925 (ensino secundário seriado), as reformas 

universitárias e do ensino primário durante a ditadura, e até mesmo a LDB 9.394/96, existem 

para implantar a ideologia de que algo novo é ―maravilhoso‖, que reformar é a melhor saída. 

Na verdade, a população não consegue libertar-se dos golpes que o Estado continua 

mesclando nas poucas verbas destinadas à educação, além dos interesses submetidos pelo 

poder.  Para tanto, a democratização de ensino registra-se em papel, e é independente de ação 

na ideologia do Estado. O esquema de coação dos indivíduos menos favorecidos, é um fato 

histórico, toda sociedade que age dentro do comunismo
3
 é vista como uma ameaça à 

estabilidade do poder estatal.  

A possibilidade de equalizar a sociedade a um nível mais equilibrado é ter uma 

reflexão dialética dos acontecimentos, uma organização racional dos meios estabelecendo 

uma luta por igual, na política e ideologia. Mas, na realidade atual, de acordo com as 

compreensões dos resultados, tornar o indivíduo alienado e submisso das ações do estado é a 

principal estratégia do currículo estabelecido. Entretanto, para a libertação política e 

                                                           
3
 Comunismo é a organização que defende a transformação da sociedade por meio da revolução de 

trabalhadores, contra a burguesia pela busca de uma sociedade igualitária. 
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ideológica das classes populares, é primordial a ação do professor quanto agente mobilizador 

e conscientizador do processo fundamental do homem, que é a educação. 

Considerações finais  

O presente trabalho buscou compreender a história da formação de professores, nas 

instituições sociais informais e formais. A formação docente e a escola, por muito tempo 

continuam fragmentadas em interesses econômicos, sociais, culturais impostos pelo poder. 

Portanto, a educação encontra-se em um mundo de transformações que idealizam mudanças, 

sem importar-se com as reflexões dialéticas que a sociedade poderia ter.  

Contudo, foi perceptível nas entrevistas que a prática docente é influenciada pelas 

instituições sociais (família, sociedade, igreja,) tendo por base a supremacia. As análises 

permitiram discorrer a história como fonte de um conhecimento que procede ao pensamento e 

a ação do indivíduo. As descobertas e compreensões permitiram o melhor acesso às 

informações que perpassaram os trajetos de concepção de ideias sobre o que é educação para 

os professores. 

A pesquisa contribuiu de forma positiva para o entendimento dos obstáculos a serem 

ultrapassados, por professores com formação em andamento e no exercício da profissão, uma 

vez que somos condicionados a uma sistematização do currículo. Com base nisso, o interesse 

de progresso do aluno tem que está presente nas práticas educacionais, levando em 

consideração as necessidades do aluno para uma boa convivência social. Nesse sentido os 

resultados obtidos levam a considerar que o objetivo proposto foi alcançado, por trazer 

reflexões para a formação docente. 

De fato, o modelo que o estado nos repassa, é que há uma luta por educação de 

qualidade, mas na realidade, ―seria essa luta do interesse de quem‖? Partindo disto, é visível 

que os interesses ideológicos camuflados na educação buscam estabilidade do poder, 

mantendo a marginalização das classes desfavorecidas através da opressão, alienação de 

pensamento e condicionamento de ação. Assim, para evitar ações subversivas do povo, o 

poder econômico estabelece reformas de ―melhoras à educação‖ com a finalidade conservar a 

pirâmide classificatória das camadas sociais. 
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RESUMO 
O avanço das tecnologias da informação e comunicação - TICs trazem novos cenários no mundo do trabalho. 

Neste sentido, este ensaio visa levantar o panorama que delineia o mundo do trabalho docente em instituições de 

ensino superior privado. Metodologicamente, optou-se pela pesquisa de trabalhos acadêmicos que envolvesse a 

temática a fim de demonstrar o atual estado da arte, ademais, utilizou-se de dados secundários para demonstrar 

graficamente o cenário evolutivo do ambiente de trabalho dos docentes. Os resultados levantados têm como 

objetivo gerar discussões acerca do uso das TICs no mundo do trabalho e sua relação com o tempo de não 

trabalho. O atual cenário demonstra que as TICs fazem parte do estilo de vida dos docentes das instituições de 

ensino superior privado, que em contexto de trabalho imaterial, contribui para o aumento do tempo de trabalho 

sobre o de não trabalho. 

 

Palavras-chave: Trabalho imaterial; Tecnologias da informação e comunicação; Estilos de vida; Trabalho 

docente. 

 

ABSTRACT 

The advancement of information technology results in new scenarios in the workplace. This article aims to 

analyze the panorama of the teaching world of private higher education institutions. Methodologically, it was 

decided to search academic papers to demonstrate the current state of the art, in addition, we used secondary data 

to graphically demonstrate the evolutionary scenario of teachers working environment. The results are intended 

to generate discussions on the use of ICTs in the world of work and its relation to the non work time. The current 

scenario shows that ICTs are part of the lifestyle of teachers in private higher education institutions, which in the 

context of immaterial labor, contributes to the increase of working time on the non work. 

 

Keywords: Intangible work; Information and communication technologies; Life styles; Teaching work 

 

 

Introdução 

Este artigo coloca em discussão a situação do docente que atua em instituições de 

ensino superior privado quanto ao seu tempo dedicado ao trabalho e seus desdobramentos no 

que diz respeito ao avanço das tecnologias da informação e comunicação - TIC´s no contexto 

do trabalho imaterial. Segundo Cardoso (2013), o mundo do trabalho passou por 

transformações na sua forma de concepção e de exploração a partir dos anos 1970. Esta 

transformação na concepção advém de novos olhares sobre o conceito de valor estabelecido 

na teoria marxista (LAZZARATO; NEGRI, 2001), que delineava de forma clara a forma de 

expropriação da mais valia a partir do trabalho alheio. Segundo Lazzarato e Negri (2001), o 
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valor, que era calculado pelo tempo de trabalho sociamente necessário, passa a ser 

imensurável com o aumento do trabalho imaterial. A forma de exploração do trabalho, 

baseado no conflito de classes, passa a ter um caráter mais efêmero com a mudança no 

processo produtivo e com o aumento das atividades no setor terciário. O trabalho imaterial 

passa a adquirir maior importância com a reestruturação produtiva, uma vez que o trabalhador 

é chamado a participar ativamente de todo o processo de produção, desde a concepção até o 

consumo final (CARDOSO, 2013). 

O trabalho docente está inserido no rol de profissões que são caracterizadas pelo alto 

conteúdo de trabalho imaterial. A função da docência está atrelada ao uso de habilidades que 

exigem criatividade (LAZZARATO e NEGRI, 2001) e afetividade (MANSANO, 2009; 

PELBART, 2003) na sua efetividade. Além das habilidades o docente precisa dominar as 

TICs, de forma a potencializar sua empregabilidade por meio do uso de equipamentos como 

notebook, datashow, tablet, smarthphones dentre outros que permitem maior interação em 

qualquer hora e lugar. 

Neste contexto, a fim de evidenciar a trazer para discussão estes temas, primeiramente 

será explanado, de forma sucinta, o panorama da educação superior privada no Brasil a partir 

da década de 1960. O segundo tópico discute a questão da caracterização do tempo dos 

docentes dessas instituições. O terceiro tópico mostra como está o aporte tecnológico na área 

de ensino superior privado e sua utilização pelos docentes. O quarto tópico aborda a questão 

do uso do tempo de trabalho e de não trabalho dos docentes das instituições de ensino 

superior privado. O trabalho docente visto no contexto de trabalho imaterial será discutido no 

quinto tópico. As considerações finais serão feitas com base na relação que se estabelece a 

partir do contexto permeado pelo trabalho imaterial e a situação do docente frente o avanço 

das TIC´s e novas formas de experimentar o tempo. 

Breve contexto histórico do trabalho docente em instituições de ensino superior 

privado 

A partir dos anos 1960 iniciam-se transformações na configuração e funcionamento do 

ensino superior. Até este período, as instituições de ensino superior privado não passavam de 

uma centena e eram de pequeno porte, que tinham por objetivo apenas o ensino, sem levar em 

conta a pesquisa e a extensão, os professores tinham baixa qualificação, atendendo pouco 

mais de 100 mil estudantes (MARTINS, 2000; 2002). 
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Segundo Sampaio (2000), há dois períodos demarcados na história do ensino superior 

privado no Brasil: o primeiro, de 1933 a 1960, corresponde ao período de consolidação. A sua 

principal característica foi a estabilidade no crescimento das matrículas, que eram ofertadas 

tanto pelas elites laicas como as católicas, que disputavam a supremacia no controle 

educacional privado. O segundo período, de 1960 a 1980 se caracterizou pela mudança de 

escala no crescimento do número de matrículas, ultrapassando o número de vagas existentes 

no setor público. Na década de 1980 há estagnação no que se refere ao crescimento das 

instituições de ensino superior privado, que só volta a se recuperar no início dos anos 1990 

(SAMPAIO, 2000). 

A partir da década de 1970 o governo federal investiu maciçamente no aumento de 

cursos superiores com vocação tecnológica, ficando para as IES (Instituições de Ensino 

Superior) particulares a formação nas áreas de ciências sociais e humanas 

(SCHUWARTZMAN, 2000).  A reforma de 1968 contribuiu para a concentração de cursos de 

pós-graduação no setor público na década de 1970, contribuindo para a qualificação do corpo 

docente. Os grupos detentores do ensino superior privado já não se caracterizavam pelo 

predomínio das universidades confessionais católicas, avançava o crescimento do setor com a 

entrada de grupos empresariais. 

A partir da segunda metade da década de 1990, com base nas recomendações do BIRD 

(Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento), o governo brasileiro toma 

medidas que beneficia a expansão das IES privadas, que segundo o BIRD, era a solução mais 

eficiente para a expansão acelerada na oferta de vagas (CARVALHO, 2007). A expansão só 

não foi maior devido à falta de candidatos com situação financeira adequada para ingressar no 

ensino superior (CARVALHO, 2007). A partir do início do século 21, mais precisamente com 

a mudança no comando político do país, a entrada dos candidatos potenciais torna-se um 

pouco mais facilitada com a criação do PROUNI – Programa Universidade para Todos do 

governo federal. Todas estas mudanças, segundo Oliveira (2004), produzem a constante 

reestruturação do trabalho docente, que tem como características principais a precarização e a 

flexibilização, necessárias para a manutenção e crescimento do atual modelo educacional.  

Neste contexto, a título de ilustração, no gráfico 1 é demonstrada a relação entre o 

número de alunos matriculados e o quantitativo de professores atuantes nas instituições de 

ensino superior privado no Brasil no período de 1990 a 2016. 
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Gráfico 1 – Relação alunos matriculados e quantitativo de professores atuantes nas 

instituições de ensino superior privado no Brasil no período de 1990 a 2016. 

 

 

FONTE: Elaboração própria a partir dos Censos de Educação Superior no Brasil do INEP/MEC 

 

O gráfico 1 demonstra o aumento de alunos por professor nas instituições de ensino 

superior privado, em 1990 a relação estava em 16 alunos por professor e 2016 esta relação 
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relação à carga horária enfrentada semanalmente e o comprometimento do tempo. Em estudo 

realizado por Mariz (2010) denota-se que os professores relatam dificuldades em encontrar 

tempo para realização de pesquisas.  

O tempo dos professores é dedicado a diversas atividades relacionadas a seus afazeres 

na instituição, como por exemplo, as tarefas pedagógicas, administrativas, de gestão e de 

manutenção da carreira (MARIZ, 2010). Segundo Calderón (2000, p.69),  

 

[...] os dados oficiais revelam que a maioria das universidades mercantis de massa 

contrata professores pelo regime de trabalho hora/aula. Se o objetivo é reduzir 

custos, sem dúvida alguma o pagamento hora/aula é o mais indicado, pois o 

professor recebe pela aula ministrada, mas esse sistema, sem dúvida, é o pior que 

existe, uma vez que o professor somente se interessa em chegar na sala de aula e ir 

embora, não havendo a possibilidade de ficar auxiliando [...] O professor não é 

estimulado pela universidade e, portanto, ela não pode exigir maiores compromissos, 

nem apelar para a função social do docente, pois o professor precisa trabalhar em 

duas, três, quatro ou mais universidades para garantir um salário no mínimo decente. 

Esse sistema, além de não criar vínculos entre a universidade e o professor, nem 

criar a possibilidade da existência de um espírito de comunidade universitária, faz 

que com que a universidade se torne um espaço de produção ‗fordista‘ de diplomas.  

 

O gráfico 2 reforça a questão do tempo de trabalho docente, ilustrando como está 

distribuído os regimes de trabalho entre as instituições de ensino superior públicas e privadas 

no Brasil no período de 2006, 2010 e 2016. 

Gráfico 2 - Regimes de trabalho entre as instituições de ensino superior, públicas e 

privadas no Brasil no período de 2006, 2010 e 2016. 

 

 

FONTE: Censo de Educação Superior no Brasil do INEP/MEC, 2010. 
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É possível perceber claramente a diferença no que tange ao regime de trabalho entre as 

instituições. Enquanto nas universidades federais o regime de tempo integral é a regra, nas 

instituições de ensino superior privado vale o regime de tempo parcial e de horas-aula (75% 

dos docentes empregados em 2016). 

Moura (2008) em sua pesquisa sobre tempo de trabalho docente em instituições de 

ensino superior privado mostra que há professores que trabalham mais de 35 horas em sala de 

aula, com mais de cinco turmas e em mais de uma instituição. Emmendoerfer e Dias (2007) 

contribuem para esta temática a partir de pesquisas qualitativas realizadas em duas 

instituições de ensino superior privado na cidade de Belo Horizonte, segundo estes autores, os 

professores pesquisados relataram que o tempo contratado não coincidia com o tempo efetivo 

de trabalho, pois além de cumprir horas-aula com os alunos em classe, era necessário dispor 

tempo para atendimento dos alunos e planejamento das aulas. Segundo Cardoso (2014), o 

tempo se torna ínfimo para as atividades sociais, sendo necessário utilizá-lo para planejar 

aulas ou corrigir provas e trabalhos. Ademais, o tempo foge do controle dos docentes, que fica 

refém do tempo determinado pela instituição. 

Implicações do uso das TICs no trabalho docente 

A passagem do uso do giz para as lousas eletrônicas pode ser entendida como uma 

evolução tecnológica em sala de aula. Embora muitas universidades ainda não ofereçam estas 

―comodidades‖, principalmente no que diz respeito às universidades públicas, tais tecnologias 

já podem ser encontradas na grande maioria das universidades privadas. A passagem não se 

deu de forma automática, há nesse ínterim o uso do retroprojetor, passando pelo uso do 

datashow acoplado a um computador de mesa e depois, acoplado a um notebook.  

O avanço da tecnologia em sala de aula também trouxe mudanças no que tange à 

didática aplicada, se no tempo do giz, o professor ficava escrevendo o conteúdo no quadro 

para depois explicar (o que até facilitava a assimilação e explicação da matéria, pois o 

professor tinha tempo para rever o que havia preparado e explorá-lo por diversos matizes), 

com o uso do datashow o conteúdo ―explode‖ aos olhos do aluno, e o professor deve estar 

preparado para explicar de maneira mais dinâmica possível. Diante desse novo cenário 

espera-se um maior ganho no tempo de explicação e assimilação, dado que aquele tempo que 

o professor utilizava para passar o conteúdo no quadro, já não é mais necessário.  
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As atividades de docência extra sala também sofreram modificações com o avanço das 

TICs. A preparação das aulas saiu do domínio da caneta e papel e adquiriram o formato do 

teclado e tela do computador. Os conteúdos não são mais apenas livros didáticos e de apoio, o 

acesso à rede mundial de computadores facilitou a pesquisa e a interatividade. A forma de 

atendimento aos alunos também mudou, se antes o professor tinha que estar disponível 

fisicamente para atender o aluno, com o avanço da informatização esta presença já não é tão 

necessária (CARDOSO, 2014). O simples toque no botão do mouse pode levar a salas 

interativas, endereços eletrônicos, blogs personalizados com disposição de conteúdo e 

informações para os alunos. As instituições de ensino superior privado também oferecem 

sistemas informatizados próprios para que os professores possam registrar suas atividades, 

notas e faltas de alunos, que a princípio é propagandeado pela instituição como uma 

facilitação para os professores, mas que é percebido segundo Moura (2008) e Emmendoerfer 

e Dias (2007) como uma forma de aumentar ainda mais a carga de trabalho, uma vez que é 

necessário dispor de tempo após a aula para preencher os formulários disponíveis no sistema. 

Além disso, segundo Cardoso (2014) os sistemas oferecidos também disponibilizam maior 

acessibilidade por parte dos alunos com seus professores que perpassa qualquer condição de 

horário estabelecido em contrato. 

O tempo de atendimento físico não se mostra mais tão necessário, quase tudo pode ser 

resolvido ligando o computador no conforto do lar. A tecnologia facilitou a integração que 

invade os tempos de trabalho e de não trabalho (CARDOSO, 2014). 

Segundo Carvalho (2000, p. 39), ―a informação deixou de ser um simples instrumento 

para produzir mercadorias e seduzir ao seu consumo, mas ela própria transformou-se em 

produto que se produz, se consome, se vende e se compra‖. A internet se tornou indispensável 

na lida dos professores em todos os níveis de ensino, ou seja, se tornou uma ferramenta para 

as práticas docentes. 

O que se nota é que o sistema educacional não avançou com a mesma intensidade que 

as novas tecnologias informacionais. Os alunos estão mais experimentados no manuseio da 

tecnologia da informação do que os professores (CGI, 2010), criando-se aí uma zona de 

desconforto, dado a dificuldade em falar e usar a mesma tecnologia para o ensino. 

Libâneo (1999), Moran (2000), Belloni (2001) e Teruya (2006) são alguns dos 

pesquisadores que trabalham com a perspectiva de que o uso da tecnologia digital proporciona 
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a possibilidade da maior interação entre alunos e professores, principalmente com o uso da 

escrita para comunicação no sentido de debater ideias e trocar experiências como forma de 

integração à sociedade da informação e de ocupação de espaços para divulgar seus trabalhos e 

aspirações. O grande gargalo ainda é a falta de qualificação ou atualização contínua por parte 

dos professores no sentido de acompanhar o ritmo dos alunos no que tange às TICs. O uso 

destas ferramentas informacionais leva a mudanças no entendimento entre o que é tempo de 

trabalho e tempo de não trabalho. 

Docente produtor de trabalho imaterial  

Para Landini (2010), trabalho do professor, tendo como produto o saber, pode ser 

compreendido como trabalho imaterial.  

As instituições de ensino superior privado procuram por trabalhadores qualificados. 

Os professores que já trabalham neste tipo de instituição já devem ter as habilidades 

necessárias para se manter no emprego, caso não tenha, deve procurar se qualificar, mas no 

geral não há investimentos da própria instituição para qualificação de seus docentes. Apesar 

de exigir qualificações que atendam às necessidades inerentes ao bom andamento das 

atividades acadêmicas no que tange à tríade ensino, pesquisa e extensão. Os professores são 

motivados a ter um comportamento didático que reporta a metodologia empregada no ensino 

médio. Neste sentido, há uma insatisfação por parte dos professores qualificados, que 

gostariam de desenvolver atividades de pesquisa e extensão, e não apenas de ensino (MARIZ, 

2010).  

Por outro prisma, nota-se que os professores sentem falta de serem desafiados a 

ensinar com mais profundidade, de oferecer mais conhecimento, pois há uma percepção de 

que falta empenho e sobram perspectivas imediatistas por parte dos alunos (MARIZ, 2010). 

As instituições de ensino superior privado impõem aos professores um dilema de 

difícil solução, por um lado as salas estão cada vez mais cheias, política das instituições em 

busca de maior lucratividade, por outro lado cobram dos professores atendimento 

diferenciado e específico para os alunos que frequentam suas disciplinas (MARIZ, 2010).  

Entende-se este processo como a busca por maior expropriação da mais-valia absoluta 

(MARX, 2003), dado que o tempo de trabalho já está totalmente ocupado, parte-se para 

exigências que ocuparão os trabalhadores em seus espaços de não trabalho real e virtual, com 
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atendimento de alunos fora de sala de aula utilizando-se de meios de comunicação, como 

internet e celulares (CARDOSO, 2014). O não atendimento significa o não enquadramento 

dentro do sistema imposto, é o início do fim, ou seja, só se mantêm empregado aqueles que se 

submeterem sem reclamar. Como bem ressalta Mariz (2010, p.63), ―em um ‗estado de 

guerra‘, as regras são modificadas, os limites são alargados, se admitem perdas (que se 

transformam em ‗baixas‘ não desejadas, mas esperadas).‖ Como afirma Amorin (2004, 

p.123), 

o uso da mercadoria conhecimento enquanto matéria-prima não é recente, mas a 

intensidade, a proporção assumida na função de produção, sim – estamos, portanto 

diante de uma situação nas quais as mudanças quantitativas são tão expressivas que 

modificam qualitativamente o fenômeno.  

 

Almeida (2004, p. 110) complementa ressaltando que, ―crescem os sentimentos de 

fracasso e de frustração que munam as possibilidades de os professores realizarem um 

trabalho positivo com os estudantes‖. Há também a pressão para que os professores entendam 

a atendam as demandas latentes da nova geração demandas que nem a própria instituição sabe 

qual é nem procura qualificar seu corpo docente para atendê-la (MARIZ, 2010). 

O ensino superior privado se constitui em um grande mercado de ensino com o 

propósito de produzir para o mercado (SANTOS, 2005). A necessidade de manutenção do 

negócio e de sua lucratividade transforma profissionais do ensino em grandes vendedores, 

preocupados com seus alunos, que são nesse contexto, seus clientes. 

A produção de conhecimento torna-se uma mercadoria a ser disponibilizada no 

mercado, para tal, precisa se mostrar vendável (BAUMAN, 2008). Ou seja, o professor possui 

uma dupla autonomia, que se expressa, por um lado, pela autonomia de exercer sua 

criatividade sem tempo para o planejamento, dada a intensificação de sua jornada, e por outro 

lado, a autonomia de planejar aulas com sua baixa qualificação.  

Considerações finais 

Os profissionais do ensino são rotulados como Professor-auleiro quando vinculado às 

instituições de ensino superior privada, nas quais não conseguem desenvolver pesquisa 

(RIBEIRO, 2004). Além disso, podem ser rotulados como ―papagaios‖, professores que 

repetem os mesmos conteúdos em diversos cursos introdutórios por vários semestres. Há 

descontentamento no que diz respeito aos aspectos de conflitos entre aluno e professor, que 
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revelam uma relação cliente/provedor de serviços, acarretando o que Siqueira (2009, p. 65) 

chama de ―despersonalização em decorrência de uma não realização no trabalho.‖ Em suas 

pesquisas, Siqueira (2009) também percebeu medos precisos, em relação a potenciais 

demissões além de angústias relacionadas á incerteza quanto à composição da renda 

semestral. Segundo Mariz (2010), não há valorização social para docentes de instituições de 

ensino superior privado, quando a sociedade demanda projetos ou opiniões, procura pelos 

professores das IES públicas, principalmente no que tange às demandas da mídia.  

A sensação de descartabilidade também permeia os profissionais do ensino. A sua 

função é descartável, podendo ser substituído a qualquer momento por outro profissional ou 

simplesmente deixar de existir a demanda por sua qualificação. Neste sentido a ocupação é 

tratada como ―bico‖ (SIQUEIRA, 2009), ou seja, é tratada como uma atividade passageira, de 

pouca duração. Moura (2008) descreve em seu artigo a insegurança vivida pelos professores 

pela falta de informações sobre o andamento de sua carreira e as perspectivas para o futuro. 

Não há como planejar as finanças com base no que está ganhando, pois pode acontecer 

diminuição na sua demanda por parte da instituição e conseqüente variação na renda. 

A realização profissional não se configura no espaço de trabalho oferecido pelas 

instituições de ensino superior privado, os professores vivem uma constante tentativa de 

emplacar em outras atividades, principalmente prestando concurso público (MOURA, 2008). 

A atividade desenvolvida é encarada como necessária naquele momento, também 

entendida como um estágio para galgar outras oportunidades de trabalho mais estáveis e mais 

gratificantes. O grande problema é A formação de um ciclo vicioso, dado que o docente, em 

busca de maior remuneração, assume grande carga de horas-aulas, frustrando suas tentativas 

de ser bem-sucedido em outras áreas que exigem participação em concursos concorridos. 

Segundo Moura (2008), os professores procuram se qualificar mesmo tendo que lecionar 

grandes cargas horárias em turmas diversas. Procuram se qualificar em programas strito senso 

mesmo não tendo bolsas, pois o valor das bolsas não é suficiente para cobrir as despesas que 

tem com a família. 

As instituições de ensino superior privado preferem professores menos qualificados, 

ou seja, o que interessa para estas instituições é custo/benefício, dessa forma, possuir apenas 

título de mestre é um meio de conseguir e manter-se empregado. Os professores, em sua 

grande maioria, dão aula em duas, ou mais, instituições (SIQUEIRA, 2009). 
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Evidencia-se que o uso das TICs promove um novo arranjo no mundo do trabalho 

docente. A necessidade de manter a empregabilidade leva à utilização de meios de 

comunicação que não obedecem aos tempos legalmente estabelecidos quanto a trabalho e não 

trabalho. Nesse sentido, é preciso reaver os sentidos do trabalho docente em instituições de 

ensino superior privado, uma vez que o profissional do ensino se encontra em uma armadilha 

difícil de escapar, na qual só resta obedecer aos preâmbulos do capital para sobreviver. 

Este é um campo de pesquisa que precisa ser mais explorado, buscando-se respostas às 

problemáticas relacionadas aos estilos de vida dos docentes. A pesquisa deve ser estendida 

também às Universidades Públicas para tentar captar o uso do tempo por parte dos docentes, 

que de forma indireta, reproduzem os anseios do capital. 
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RESUMO 

O objetivo deste artigo é analisar os pressupostos da teoria marxista para a formação docente no contexto da 

Educação ambiental. A partir de uma base filosófica, analisa-se a educação ambiental no contexto da teoria 

marxista, a constituição dos valores presentes na Ética, além da participação política e da cidadania. A 

fundamentação teórica baseia-se no materialismo histórico- dialético como base para analisar o contexto da 

prática educativa e sua relação com a educação ambiental. Portanto, a educação ambiental está analisada pelos 

princípios da prática educativa demonstrada como um processo permanente de aprendizagem em que valoriza as 

diversas formas de conhecimento, formando cidadãos com consciência local e planetária. 

 

Palavras-Chave: Teoria marxista. Marx. Formação de professores. Educação Ambiental. Saviani. 

 
ABSTRACT 

The aim of this article is to analyze the assumptions of Marxist theory for teacher education in the context of 

environmental education. From a philosophical base, environmental education is analyzed in the context of 

Marxist theory, the constitution of values present in Ethics, as well as political participation and citizenship. The 

theoretical basis is based on historical-dialectical materialism as a basis for analyzing the context of educational 

practice and its relation to environmental education. Therefore, environmental education is analyzed by the 

principles of educational practice demonstrated as a permanent process of learning in which values the various 

forms of knowledge, forming citizens with local and planetary awareness. 

 

Keywords: Marxist theory. Marx. Teacher training. Environmental education. Saviani. 

 

 

Introdução 

 

A teoria crítica se apresenta numa perspectiva educacional desenvolvida nos seus 

pressupostos filosóficos e se fundamenta no contexto histórico. Inicialmente, analiso o 

contexto educacional tendo como base o método dialético como uma base epistemológica 

para fundamentar os conceitos de Educação e Educação ambiental.  
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Em seguida apresento a teoria crítica na Educação ambiental tendo como base os 

pressupostos filosóficos de Marx e as análises de autores como Enrique Leff (2000), 

Layrarques, Loureiro e Castro (2006), Loureiro, Carvalho e Tozzoni- Reis. 

Deste modo, o objetivo é analisar a teoria marxista diante das relações com a educação 

ambiental presente na formação dos educadores e educandos.  

A metodologia utilizada é o materialismo histórico-dialético na prática dos princípios 

da educação ambiental de modo crítico com base nos conteúdos marxistas, entendendo o 

trabalho educativo como necessário para o desenvolvimento histórico da sociedade.   

 

Os pressupostos filosóficos da educação crítica 

 

Na Fenomenologia do Espírito (1807, 1991), Hegel (1770-1831) estabelece a 

determinação do espírito (Geist) como um componente essencial para a formação do sujeito 

no mundo, observada como uma manifestação da liberdade para a compreensão do sujeito no 

mundo. Através da tríade formada pela tese (afirmação), antítese (negação) e a síntese 

(superação) a dialética é essencial para conceber as contradições existentes na sociedade 

capitalista e no contexto educacional. 
1
  

Por sua vez, Marx
2
 (1818-1883) se aproxima da Dialética enquanto um processo 

crítico-reflexivo diante das transformações e contradições considerando três aspectos 

fundamentais: a matéria, consciência e a prática social. A matéria serve para designar a 

realidade objetiva. Já, a consciência reflete a educação que se realiza na família, na Escola e 

na sociedade. Ela está unida à realidade material, e influi sobre os sentidos possibilitando a 

transformação das ações sociais. A práxis é uma unidade entre a tese, a antítese e a síntese. 

Assim, a tese tanto está no sujeito (posição idealista) e para Mar (1992), a tese está no objeto. 

A antítese é a negação da tese, é o contraditório que permite o aparecimento da síntese, como 

resultado de uma ação transformadora que se desenvolve pela superação, e necessita de uma 

teoria e uma prática em si (TRIVIÑOS, 1995, p. 51). 

                                                           
1
 Cf. a obra de HEGEL, Georg W. F. Phénoménologie de l‘Esprit. Traduction par Jean-Pierre Lefebvre. Paris: 

Aubier, 1991. [Phänomenologie des Geistes, 1807]. Hegel entende que a consciência é fundamental na história e 

para a compreensão da realidade. 
2
  A esse respeito Cf. MARX, Karl. Manuscritos Econômicos filosóficos. São Paulo: Abril Cultural, 1992 (Os 

Pensadores).  
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Leff (2000) compreende que a dialética compreende a práxis do ser humano como um 

ser social e histórico nos contextos econômicos e culturais que se apresenta nas análises da 

realidade orientada a transformar a natureza e a vida em sociedade pela vontade humana. Do 

mesmo modo, pode-se dizer que a dialética materialista é um ―caminho epistemológico para 

fundamentar a interpretação da realidade histórica e social‖ (TOZZONI-REIS,2004) e para 

isso utiliza a lógica dialética presente nas argumentações do saber frente à educação 

ambiental.
 3

 

No contexto da educação brasileira, Saviani (2001) entende que é por meio da 

consciência que podemos lutar contra a manipulação das populações sob a ótica da 

constituição do sujeito destacando as relações entre professores e estudantes no processo de 

desenvolvimento do conhecimento. 

Neste aspecto, a educação crítica se revela a partir da realidade histórico-dialética 

entre educador e educando. Na compreensão de Severino (2001) o ser humano possui três 

dimensões da ação apontadas como importantes ao desenvolvimento da sua vida: a prática 

produtiva, a prática política e a prática simbólica mediadas pela ética. O primeiro aspecto é 

compreendido pela existência prática; o segundo refere-se à prática política; e o terceiro 

aspecto pertence à cultura simbólica.  

Quanto à primeira dimensão, Severino (2001, p. 48) estabelece a relação da existência 

humana com o trabalho, caracterizando a relação homem/natureza: 

 

Por isso, a natureza é transformada de modo a se adaptar e atender às necessidades 

do sujeito, não sendo mais ele quem se adapta às imposições do meio natural. Tal 

ação transformadora é viabilizada pela prática simbolizadora, que insere numa 

intenção subjetivada no processo, tornando-se trabalho, não seja mera operação 

mecânica.  

 

 

A afirmação de Severino (2001) demonstra a intenção formativa de transformação do 

saber em suas dimensões práticas que envolve o ser humano, como a prática produtiva 

representada pelo trabalho como elemento da transformação da natureza. 

Do mesmo modo, Saviani
4
 (2005, p. 246) entende que o homem é fruto das condições 

históricas produzidas nas relações econômicas e sociais: 

                                                           
3
 Cf. também a obra de BORNHEIM, Gerd. Dialética: teoria e prática. Rio de Janeiro: Globo, 1983. 

4
 Saviani na obra Escola e Democracia (2000) faz uma análise a respeito das teorias da educação, dividindo em 

teorias não críticas e críticas-reprodutivistas. Nas teorias não críticas estão a teoria Tradicional, a Escola Nova e 
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[...] a essência do homem é o trabalho. Ou seja, os homens são aquilo que eles 

próprios produzem em sua ação sobre a natureza. Portanto, se o homem não tem sua 

existência garantida pela natureza, mas precisa produzi-la, ele necessita aprender a 

produzi-la, ele necessita aprender a agir sobre a natureza. Isso quer dizer, pois, que 

ele necessita ser educado.  

 

Newton Duarte (1999, p. 44) afirma ―o trabalho é parte da vida cotidiana antes de mais 

nada porque sem ele o indivíduo não pode reproduzir sua existência‖. Dessa forma, a 

constituição da existência prática é fundamental para que o ser humano se desenvolva pelo 

trabalho na relação homem-sociedade cujo caráter é histórico e social na relação do homem 

com o meio. A educação é necessária para o ser humano diante das condições éticas e sociais 

no mundo. Para isso, cabe analisar o trabalho enquanto uma necessidade objetiva do ser 

humano, e como tal reflete a transformação do ser. 

O segundo aspecto é a prática política compreendida pelas relações humanas no 

contexto histórico-social. A perspectiva marxista abarca a relação entre a teoria e a prática, 

desenvolvidas pela consciência histórica construída ao longo de sua existência, e permite ao 

ser humano a vivência nas transformações de vida, e consequentemente da educação.  

O homem, enquanto sujeito é um ser político e cultural orientado em favor da sua 

evolução na busca pela construção do conhecimento. Por isso, o existir humano é 

intrinsecamente social e implica nas condições das relações políticas entre os seres humanos 

efetivada nas construções históricas. 

O terceiro aspecto é a prática simbolizadora que representa as relações da cultura e dos 

signos. Para Severino (2001, p. 61) este é um contexto que envolve o ser humano enquanto 

um ser constituinte da sua formação: 

 
Os conteúdos do conhecimento e pensar humano são constituídos a partir dos 

signos, símbolos e conceitos prévios que formam o entorno cultural, as sociedades. 

Nelas, ao se impregnar de seus conteúdos, a pessoa se objetiva ao mesmo tempo em 

que se expande numa rede de intersubjetividade. Ao inserir se nessa comunidade de 

significações, o sujeito implementa relações intersubjetivas e passa a compartilhar 

significações objetivadas, prenhes de universalidade.  

 

                                                                                                                                                                                     
a Tecnicista. Já, as teorias crítico-reprodutivistas pertencem à teoria do sistema enquanto violência simbólica, a 

teoria da Escola enquanto aparelho ideológico do Estado e a teoria da Escola dualista. Contudo, Saviani assume 

a postura da Pedagogia Histórica- crítica através de cinco passos: a saber: a) prática social inicial, b) a 

problematização, c) a instrumentalização, d) a catarse e e) a prática social final. 
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A atividade simbólica é a trajetória do ser no contexto histórico no mundo em que o 

sujeito enquanto atividade simbólica se apresenta através dos seus símbolos que 

marcadamente são necessários para a formação de sua cultura humana.  

Do mesmo modo, Saviani (2000, p. 21) entende que cada ser humano se constitui 

como um ser único na constituição do gênero humano efetivado pelas condições sociais 

inerentes à realidade de uma prática educativa: 

 
O trabalho educativo é o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada 

indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à 

identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos 

da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado, e 

concomitamente, à descoberta das formas mais adequadas de atingir esse objetivo.  

 

O trabalho educativo é necessário para formar educandos comprometidos com a 

realidade histórico-social. Deste modo, a educação pressupõe a consciência numa ação 

comprometida com a realidade que na visão marxista torna-se cada vez mais necessária e 

pressupõe o desenvolvimento da aprendizagem.   

Saviani (2005) aponta que há vários desafios na educação de hoje, tais como o de 

ausência de um sistema nacional de educação refletindo na escassez de recursos, na formação 

de professores, e principalmente na descontinuidade nas atividades educacionais na Escola. 

Para tanto, aponta o caminho da pedagogia histórico-crítica enquanto proposta epistemológica 

frente aos desafios da educação nos dias de hoje 

Estes três princípios que fundamentam a vida humana, a Educação possui um papel 

importante na formação dos valores dos educandos através do relacionamento do educador e 

do educando com o meio em que vive. Dessa forma, a educação coincide com a sua própria 

existência, com a vida, ou seja, ela reflete a realidade do ser humano na sociedade através do 

seu envolvimento com a natureza. 

Através do contexto marxista histórico-dialético, apresenta-se numa análise da prática 

educativa, sendo a consciência fundamental para a formação dos valores educativos NA 

Educação ambiental. 

 

Educação ambiental no âmbito da teoria marxista 
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A educação ambiental na visão marxista pode ser compreendida diante do 

materialismo histórico-dialético que representa um processo de formação de professores em 

uma perspectiva crítica e que possua um movimento de aprendizagem em que os educandos 

possam aprender a serem comprometidos com o ser humano, a sociedade e o meio-ambiente 

que os cerca. 

As relações que envolvem o mundo da sociedade são observadas por Bornheim (1985, 

p. 21) como ―processos de manipulação, que tudo pretendem pôs a serviço do homem, 

encontrem a sua situação limite – o que já vem se verificando em muitos setores na destruição 

da natureza‖. Tal destruição é fruto das ações do homem sobre a natureza evidenciada 

também pelas ações políticas estabelecidas ao longo do capitalismo que ocorreram 

inicialmente pela Revolução industrial e posteriormente pelo neoliberalismo cujos valores 

econômicos estão voltados pelas condições de rentabilidade e acúmulo do capital.  

Nesse contexto, a fundamentação marxista torna-se um caminho que proporciona o 

entendimento da análise da consciência diante das relações do ser humano para com a 

natureza e a sociedade, conforme afirma Tozzoni-Reis (2004, p. 38):  

 
A concepção filosófica de ser humano é expressada por Marx constrói a ideia do 

homem como ser natural, universal, social e consciente. A categoria de totalidade e 

o caráter dinâmico, de movimento e do pensamento, caracterizam essas ideias. 

 

Estas categorias marxistas permitem a compreensão da categoria omnilateralidade que 

em sua concepção filosófica o homem se forma dentro de sua própria história. Assim, a 

omnilateralidade, torna-se um resultado da superação da alienação e da ideologia como parte 

do processo de formação humana que eleva a determinação do ser humano na busca da 

aprendizagem de modo integral, conforme afirma Manacorda (2007, p.89):modo: 

  

A omnilateralidade é, portanto, a chegada histórica do homem a uma totalidade de 

capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, uma totalidade de capacidades de 

consumo e prazeres, em que se deve considerar sobretudo o gozo daqueles bens 

espirituais, além dos materiais, e dos quais o trabalhador tem estado excluído em 

consequência da divisão do trabalho. 

 

Neste caso, como elemento significativo na articulação entre a teoria com a prática 

social, a práxis, em que a pedagogia histórica crítica está baseada.  Deste modo, compreender 

o papel da pedagogia histórico-crítica é compreender as diversas contradições que ocorrem na 
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sociedade, na Escola de modo crítico em que o trabalho educativo possa estar presente nas 

relações e nas práticas educativas  

 
[...] faz-se necessário retomar o discurso crítico que se empenha em explicitar as 

relações entre a educação e seus condicionamentos sociais, evidenciando a 

determinação recíproca entre a prática social e a prática educativa, entendida, ela 

própria, como uma modalidade específica da prática social. E é esta, sem dúvida, a 

marca distintiva da pedagogia histórico-crítica (SAVIANI, 2011, p. xvii). 

 

A análise feita por Saviani (2011) é fundamental para compreender a inserção da 

educação ambiental no contexto escolar de modo crítico de modo que se respeite os conteúdos 

e o método para a aprendizagem de modo coerente com os princípios que devem nortear a 

prática pedagógica, contrariamente as pedagogias tradicional e nova, em que a primeira 

privilegiava o papel do professor e a segunda a iniciativa do aluno. Contudo, Saviani (2011, p. 

94), nos chama a atenção de que a pedagogia histórica crítica de fato é inicialmente histórica 

"a educação também interfere sobre a sociedade, podendo contribuir para a sua própria 

transformação", sendo "consciente da determinação exercida pela sociedade sobre a 

educação", fato que a torna crítica. 

Ao observar os elementos da pedagogia histórico-crítica, Tozzoni-Reis (2007, p. 182) 

entende que a educação ambiental pertence a um contexto social e político: 

 

Se a educação ambiental é uma ação política para contribuir na transformação social, 

tendo os princípios de cooperação, coletividade e participação como norteadores do 

processo educativo, esta educação ambiental refere-se à transformação das relações 

dos homens entre si e deles com o ambiente no sentido histórico. 

 

A dimensão política é compreendida como um fator primordial para a compreensão do 

debate e embate no campo ambiental na sociedade contemporânea e que necessariamente 

devem ser trabalhadas na Escola, de modo interdisciplinar. 

Do mesmo modo, Loureiro (2002, p. 61) compreende que: 

 

A compreensão da problemática do meio-ambiente como um fenômeno 

socioambiental lança a questão ambiental na esfera política, entendida como esfera 

pública das decisões comuns. A partir de sua inserção concreta na defesa e/ou 

disputa pelos bens ambientais, muitas lutas adquirem uma dimensão pedagógica, na 

medida em que instituem espaços efetivos de questionamento, encontro, confronto e 

negociação entre projetos políticos, universos e interesses sociais diferentes. 
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Nesta esfera, a educação ambiental enquanto aspecto político caracteriza-se na esfera 

dos espaços que pertencem à construção da cidadania enquanto tarefa fundamental da prática 

pedagógica na Escola e na sociedade.  

Neste caso, os fundamentos da teoria marxista devem ser analisados como elementos 

fundamentais e necessários para a compreensão da natureza, os quais são analisados por 

Loureiro (2006) ligados às análises frente ao trabalho assalariado e na geração do lucro, o que 

de fato o ser humano necessita de uma convivência harmoniosa com a natureza para a 

preservação da vida e do meio-ambiente. Nessa ótica, o conceito de cidadania é visto numa 

perspectiva dinâmica que envolve sujeitos históricos comprometidos na educação ambiental e 

deve ser incorporada não só discurso, mas na prática educativa ambiental. 

Do mesmo modo, que a dimensão política está presente na educação ambiental, a 

dimensão ética se estabelece como elemento significativo para a compreensão da realidade 

social e ambiental no contexto educativo. 

De acordo com Tozzoni-Reis (2004, p. 99) o objetivo é o de educar para a manutenção 

da vida tendo como pressuposto os elementos da ética e da cidadania voltada para as questões 

ambientais: 

Contemplar a dimensão ética nos problemas ambientais e na educação ambiental 

significa considerar a articulação das ações referentes ao ambiente- natural e 

construído com os interesses de todos os habitantes do planeta, não apenas os atuais, 

mas também os interesses das futuras gerações. Nesse sentido, são indissociáveis a 

ética ambiental e a ética democrática. A relação entre conhecimentos e valores só 

tem sentido se tomada pela educação ambiental para a mediação da relação homem-

natureza. 

 

Através da ética ambiental pode-se conhecer os valores na realização de ações 

educativas envolvendo a relação homem-natureza.  Desse modo, o papel do educador é 

garantir a reflexão dos alunos acerca dos temas relacionados ao ambiente, e a teoria crítica se 

insere no desenvolvimento da conscientização demonstrada na articulação entre os 

conhecimentos, valores e atitudes para que ocorra o equilíbrio entre homem e natureza na 

formação e na constituição do ser ético presente na realidade educativa. 

Desse modo, a aula de educação ambiental deve ser construída através da elaboração 

dos saberes e das práticas éticas diante dos espaços do educando e do educador para com o 

meio-ambiente. Desse modo, Loureiro (2002, p.16) afirma: 
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As relações sociais envolvem não só interações entre indivíduos grupos ou classes, 

mas compreendem as relações desses com a natureza. Logo, pensar a transformação 

da natureza implica refletir acerca da transformação da natureza implica refletir 

acerca da transformação do indivíduo, sendo esta mudança constituída em cada fase 

da existência social.  

 

Estas relações apresentadas pelo autor dependem da postura do educador no seu 

aspecto da teoria crítica o que implica em saber tomar decisões racionais para o 

desenvolvimento dos valores através da participação política e a construção da cidadania. 

Loureiro, Castro e Layrargues (2006, p. 106) afirmam que ―Nesse sentido é preciso 

que fique claro para o conjunto dos educadores ambientais que nos compomos não somente 

em sujeitos pedagógicos (no sentido estrito da palavra) e ecológicos, mas igualmente em 

sujeitos políticos, e de modo unitário nessas três dimensões‖. A condição pedagógica permite 

o agir através do desenvolvimento da ética e da responsabilidade perante as condições sociais 

e políticas cujo significado pertence o ser humano no mundo. 

É nesse contexto, que Isabel de Carvalho (2002, p. 188) ilustra bem o sujeito 

ecológico comprometido com o movimento ambientalista:  

 

[...] o discurso de Chico passou a incorporam uma resposta aos movimentos 

ecológicos mais intransigentes, recusando a vocação de santuário ecológico da 

Amazônia e propondo uma solução que combina preservação e reprodução do modo 

de vida extrativista. A alusão ao planeta indica a entrada dos signos ecológicos e a 

busca de uma nova aliança para a ação política (grifo no original).  

 

No movimento de uma educação pública e no envolvimento com as lutas políticas 

para a manutenção do equilíbrio ecológico constituiu-se em sujeitos comprometidos na 

construção da cidadania planetária comprometida com a educação ambiental. Desse modo, na 

Amazônia as lutas na preservação e na sobrevivência das populações tradicionais, como o 

ribeirinho, o seringueiro e o índio tornam-se necessárias para que os educadores ambientais 

transformem suas falas em ações e práticas educativas comprometidas com a preservação da 

natureza e d ser humano. 

Entende-se que os problemas ambientais são éticos e implicam nas decisões que o 

homem deve tomar diante da valorização da vida. Desse modo, a formação do sujeito ético é 

o ponto fundamental na educação ambiental para que se desenvolvam as práticas pedagógicas. 

5
 

                                                           
5
 A respeito dos princípios da Educação Ambiental ver a obra de CARVALHO, Luiz Marcelo de. A temática 

ambiental e o processo educativo: dimensões e abordagens.  In: CINQUETTI, Heloísa Chalmers Sisla e 
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É fundamental, pois, que o educador ambiental de modo crítico construa espaços que 

envolvem a ética, o conhecimento e a participação política seja no Bairro, na Comunidade e 

na Escola para a formação da autonomia dos educandos, e que se desenvolva um movimento 

de sinergia para resistir contra as luta hegemônicas do capital, evidenciando assim a 

construção de uma nova realidade. Do mesmo modo, a construção dos projetos educacionais, 

o educador ambiental deve buscar desenvolver conteúdos e práticas educativas que visem o 

dimensionamento da ética, social e política diante dos conteúdos sócio-ambientais presentes 

na realidade que nos cerca (GUIMARÃES, 2004).  

 

Considerações finais 

 

A Educação ambiental no contexto da teoria marxista desenvolvida é analisada pelos 

valores éticos, políticos e sociais observados através das reflexões que se tornam necessárias 

na sociedade capitalista. Nesse aspecto, a educação ambiental de modo crítica se apresenta 

como uma proposta na formação de professores diante da realidade que nos cerca.  

Nesse aspecto, os valores éticos e políticos pertencem a uma educação ambiental 

crítica para com o ambiente e o ser humano. Por isso, os valores éticos e políticos abrangem 

as constantes transformações planetárias, culturais, sociais diante das diversidades culturais, 

afetivas, espirituais dos educadores e educandos enquanto seres transformadores da realidade, 

e devem ser trabalhadas de modo interdisciplinar na sala de aula. 

Assim, é necessário, que os educadores ambientais tenham consciência e saibam 

desenvolver uma prática pedagógica, consciente e transformadora. Por isso, é que a educação 

pública deve ser capaz de desenvolver o pensamento reflexivo, crítico para promover o 

equilíbrio através da constituição dos valores e no desenvolvimento do conhecimento. 

Ao compreender este processo, é fundamental pensar a integração entre os educandos, 

e os educadores por meio do trabalho educativo nas relações entre o ser humano, sociedade e 

natureza. Na sua existência histórica, a emancipação dos homens é uma necessidade para a 

formação de educandos críticos e comprometidos com a realidade para o desenvolvimento do 

planeta.  

                                                                                                                                                                                     
LOGAREZZI, Amadeu. Consumo e resíduo: Fundamentos para o trabalho educativo. São Paulo: Edufscar, 

2006a.  
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Na condição ética é importante que os educadores pensem a educação ambiental de 

modo que se estabeleçam condições intrínsecas permeados por valores definidos como 

verdadeiros para compreendermos a natureza frente o trabalho, a sociedade e a cultura. 

Enquanto prática política, a educação ambiental evidencia os processos que norteiam a 

formação de um sujeito comprometido com a natureza e a sociedade. É no plano da polis 

constituída como política que o ser humano constrói a sua autonomia perante os outros seres e 

consequentemente mantêm o desenvolvimento com a natureza. Através da prática política 

entende-se os processos educativos que norteiam a formação de um sujeito ético perante a 

natureza e a sociedade. É no plano da polis que se pode constituir a autonomia perante os 

outros seres e consequentemente o desenvolvimento com a natureza. 

A realização da Ética e da política na Educação ambiental reflete os sentimentos, os 

desejos, as emoções em que os valores devem ser analisados como um processo crítico e 

comprometido na preservação da mãe natureza e possibilitam que a formação docente possa 

ocorrer de modo  

Através de uma prática docente baseada na teoria marxista na Educação ambiental é 

possível formar educandos e educadores comprometidos com os valores e virtudes 

comprometidas em ações éticas e políticas visando o desenvolvimento da cidadania 

consciente do ser humano e da natureza. Portanto, é na Escola e na Universidade que se pode 

ter uma construção de uma educação crítica e comprometida com a realidade ambiental.  
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GT 3. Formação e Trabalho Docente 

 
Resumo: Este artigo apresenta um recorte de uma pesquisa de mestrado, vinculada ao Programa de Pós-

graduação em Educação (PPGE) Universidade Federal do Amazonas (UFAM). A pesquisa denominada 

Docência no ensino superior: histórias de formação de professoras do Instituto de Educação, Agricultura e 

Ambiente/UFAM, de Humaitá/AM foi realizada com três professoras que trabalham nas licenciaturas e 

bacharelados. O caminho teórico-metodológico selecionado envolveu a pesquisa autobiográfica, 

especificamente, através das narrativas de formação em que objetivamos identificar as tendências filosóficas e as 

tendências pedagógicas que permearam o processo de formação escolar e a prática docente das professoras que 

tiveram seu percurso de formação e atuação demarcados no município de Humaitá/Amazonas. Os resultados nos 

permitem considerar que o processo de formação e a prática das professoras pesquisadas vêm sendo permeados 

por diferentes tendências e concepções pedagógicas, que influenciam diretamente na sua forma de ensinar e no 

seu compromisso com a educação. 

 

Palavras-chave: Formação. Prática docente. Tendências filosóficas e pedagógicas 

 

Abstract: This paper presents fragments from a Mastering research, carried out under the  Amazonas Federal 

University - UFAM‘s Education Post Graduation Program. The research entitled College teaching: histories of 

female teachers formation at the UFAM‟s Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente based in the city of 

Humaitá (Amazonas State, Brazil) was focuses on three professors who work in degree courses. The selected 

theoretical and methodological paths involved the autobiographical research, especially through narratives about 

their formation in which we targeted to identify the pedagogical and philosophical trends that enhanced the 

schooling formation process and the teaching practices they had during their graduation courses and their work 

in the schools of the city of Humaitá, in the State of Amazonas. The results allow us to consider that these 

formation processes and the these teaching practices have undergone through different tendencies and 

pedagogical conceptions that influence directly in their forms of teaching and their commitments with the 

educational process as a whole. 

 

Keywords: Teacher formation. Teacher practices. Pedagogical and philosophical trends. 

 

 

Considerações Iniciais 
 

A formação dos professores constitui-se atualmente uma das mais relevantes 

inquietações na área da educação, principalmente a partir da década de 1980. Esta temática é 

analisada e questionada desde os diversos níveis de atuação do profissional da educação 

básica, até aqueles que atuam no ensino superior. Em função disso, os estudos em torno desse 

tema, de acordo com Scalcon, vêm redirecionando as pesquisas e as práticas pedagógicas, 

pois:  
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Ao debruçarmo-nos sobre a questão da formação dos professores, somos levados, 

quase que de imediato, a relembrar dos tempos da década de 1980, momento em que 

a discussão da formação dos professores começou a ganhar contornos mais 

expressivos a partir do movimento dos educadores críticos, bem como o que esse 

movimento representou para o posterior desenvolvimento das pesquisas e das 

práticas que acabaram por guiar a atividade pedagógica seja na universidade, seja no 

interior das escolas (2005, p. 106-107).   

 

Este cenário, evocado por Scalcon, evidencia que as instituições de ensino superior são 

corresponsáveis pela formação do docente universitário, pois ela não é produzida apenas para 

o âmbito individual, volta-se e repercute no social. A formação do professor enquanto pessoa 

e profissional são inseparáveis, e esta repercutirá em sua atuação pessoal, acadêmica e social, 

por isso, não é uma formação casual, requer intencionalidade, eficácia, competência e, 

sobretudo, continuidade. A dimensão profissional do docente universitário tem a ver com o 

funcionamento de políticas de administração de pessoal, de promoção de programas de pós-

graduação e de cursos de formação que atendam suas reais necessidades (ENRICONE, 2007). 

As reflexões em torno dessa temática são marcadas para além do domínio de determinada 

área do conhecimento, tendo em vista que deve haver o compromisso do professor com a 

aprendizagem dos alunos, principalmente diante da expansão do ensino superior público.  

Com o processo de expansão das universidades federais brasileiras, os desafios estão 

postos, principalmente para docentes que atuavam em outros níveis de ensino e que agora 

ensaiam os primeiros passos na docência universitária. O enfrentamento desse novo desafio 

faz surgir indagações como estas: Como o (a) professor (a) deve atuar neste nível de ensino? 

Será que o (a) professor (a) está preparado (a) para orientar os alunos com relação aos 

questionamentos distintos apontados nas aulas de nível superior? Em razão disso, é 

imprescindível um olhar mais apurado para o processo de formação de professores, para os 

desafios que são enfrentados no cotidiano da docência, como também, para as necessidades 

que surgem e se consolidam como empecilhos no processo educativo.  

As dificuldades advindas dessa prática surgem dia após dia, além disso, soma-se a 

ausência de uma infraestrutura adequada nos novos campi que vêm cumprindo sua função 

social mesmo a despeito do funcionamento precário de laboratórios, dos escassos exemplares 

de livros na biblioteca, da falta de docentes para ministrar disciplinas específicas. Além disso, 

no que tange à valorização curricular, ainda emerge a valorização de saberes que são 

privilegiados no ensino superior, em detrimento de outros.  
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A docência universitária configura-se como uma atividade comprometida com a 

formação do cidadão para atuar em diversas áreas e as universidades emergem como espaços 

singulares e com funções imprescindíveis para sua consolidação. Sendo assim, não podemos 

falar da docência universitária se não olharmos a universidade em sua estreita relação com o 

processo de formação do professor do ensino superior, desenvolvendo políticas de formação 

que os preparem para atuar com qualidade social neste nível de ensino.  

Além disso, ao ingressar na docência do ensino superior, é necessário, de acordo com 

Veiga (2006), considerar que esta requer formação profissional para seu exercício, 

conhecimentos específicos para exercê-la adequadamente, ou no mínimo, a aquisição de 

conhecimentos e das habilidades vinculadas à atividade docente para melhorar sua qualidade. 

Para Enricone (2007) o maior desafio a ser superado pelo docente que atua neste nível de 

ensino é aprender a responder às necessidades distintas de aprendizagem dos alunos, 

notadamente durante o período acadêmico de sua formação profissional e de seu 

desenvolvimento pessoal.  

A partir disso, efetivamos uma pesquisa de mestrado no Programa de Pós-Graduação 

em Educação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Que objetivou compreender 

como se configurou o processo de formação de três professoras que tiveram seu percurso de 

formação escolar e prática docente, prioritariamente, demarcados no município de Humaitá 

e, que exerceram à docência no Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA). 

Neste artigo, apresentamos um recorte desta pesquisa autobiográfica que foi realizada 

com três professoras do IEAA, com a finalidade de identificar as tendências filosóficas e as 

tendências pedagógicas que permearam o processo de formação escolar e a prática docente 

das três professoras.  Essas questões são relevantes para que se possa compreender o processo 

de formação de docente, conforme defende Nóvoa (2004) uma vez que o campo da formação 

de docentes não pode limitar-se apenas às dimensões técnicas e metodológicas e necessita de 

uma compreensão mais profunda dos processos pelos quais as pessoas se formam.   

A especificidade da presente pesquisa apontou a possibilidade de coletar dados através 

de narrativas de formação, considerando que o ato de narrar possibilita uma visita ao passado 

na tentativa de compreender as histórias de vida e formação das professoras. Por isto, o 

direcionamento metodológico é a pesquisa (auto) biográfica, também denominada de história 
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de vida (NÓVOA, 2007; 2004; SOUZA, 2008; BUENO, 2002; CUNHA, 1997; MORAES, 

2000).  

Em razão do exposto, defendemos que a formação do docente universitário é uma 

temática que deve fazer parte dos ambientes educativos, pois a preparação para atuar neste 

nível de ensino exige uma formação política, científica e pedagógica. Em relação a essa 

questão Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2003) entendem que a qualidade dos resultados do 

ensino superior, sobretudo os de graduação, apontam para a importância da preparação 

política, científica e pedagógica dos docentes. Agrega-se ainda, as novas demandas postas a 

esses profissionais (muitas vezes sobrecarregando-os) apontando a necessidade de ampliar 

estudos e debates referentes ao processo de formação de professores. 

 

Caminho teórico-metodológico da pesquisa  

 

Esta pesquisa orientou-se pela abordagem qualitativa, visando a compreender o 

processo de formação das professoras, a partir de suas histórias de vida, tomando como 

cenário o ambiente nos quais elas vêm desenvolvendo sua formação e atuam como 

profissionais. Com esta clareza, procuramos compreender de que modo as professoras do 

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente/UFAM de Humaitá-Amazonas, ao olhar para 

seu percurso de formação e prática, identificam tendências filosóficas e pedagógicas que 

perpassam esses percursos. 

Seguindo a perspectiva da abordagem qualitativa, o método (auto) biográfico, também 

denominado história de vida, orientou os procedimentos metodológicos da pesquisa tendo 

como referência os trabalhos de Nóvoa (2007), Souza (2008), Bueno (2002), Cunha (1997), 

Moraes (2000), dentre outros, que com seus estudos muito vêm contribuindo para ampliação 

deste campo específico de investigação científica na área da educação. Além disso, é inegável 

a presença e a importância cada vez mais crescente que vêm adquirindo os estudos com e 

sobre as histórias de vida de professoras. 

O uso dessa metodologia se justifica porque entendemos ser primordial dar voz aos 

professores, a fim de que, ao narrar, consigam refletir sobre a própria vida, pois a reflexão 

sobre o vivido pode apontar pistas para transformar a prática pedagógica. Em relação a isso, 

Moraes (2000) alerta que não basta dar voz ao professor, é necessário ajudá-lo a refletir sobre 

as nuances que teceram essa formação, oportunizando momentos em que, a partir da reflexão, 
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seja possível enxergar com mais clareza e consciência quê e como ele (a) se fez ou vem se 

fazendo professor (a). O que implica valorizar o que as professoras têm a dizer, reconhecendo 

o direito de falarem sobre as escolas, sobre os professores, sobre suas vidas, sendo, desse 

modo, consideradas não apenas como objeto, mas como personagens importantes de sua 

própria história que está sendo objeto de investigação.  

Assim, nesse estudo, usamos o termo ―narrativas de formação‖, também usado por 

Moraes (2000), Cunha (1997) e Chené (1988). De acordo com as autoras, a narrativa tem sido 

utilizada na pesquisa qualitativa como um instrumento de coleta de dados e como alternativa 

de investigação e formação. Por essa razão, narrar o vivido vem sendo um dos caminhos para 

se compreender o processo de formação de professores e, neste, seus desafios, seus saberes e 

suas práticas produzidos pela luta cotidiana da vida e da profissão. Em relação a isso, Souza 

acrescenta: 

A pesquisa com narrativas (auto)biográficas ou de formação inscreve-se neste 

espaço onde o ator parte da experiência de si, questiona os sentido de suas vivências 

e aprendizagens, suas trajetórias pessoais e suas incursões pelas instituições, no 

caso, especificamente a escola, pois as nossas histórias pessoais são produzidas e 

intermediadas no interior e no cotidiano das práticas sociais instituídas e 

institucionalizadas (2008, p. 95). 

 

Conforme Chené (1988), as narrativas de formação têm como propósito atender o que 

é solicitado – falar da experiência de formação. De acordo com a autora (1988): 

―Relativamente a narrativa de vida presume-se que a narrativa de formação apresente um 

segmento da vida: aquele durante o qual o indivíduo esteve implicado num projeto de 

formação‖ (p. 90).  

Ao narrar suas histórias de vida o esperado é que as professoras tragam à luz histórias 

de seu tempo, reveladoras de sua iniciação escolar, das formas de ensinar e de aprender em 

determinada época, bem como, de diversos acontecimentos que vêm constituindo a sua 

formação e seu fazer docente. 

A decisão de realizar esta pesquisa com professores que estavam exercendo a docência 

no IEAA/UFAM, Humaitá/AM, motivou-se a partir de questionamentos sobre a formação de 

professores no contexto amazônico e suas implicações na docência. Em razão disso, nosso 

interesse foi realizar uma pesquisa com as professoras desta instituição, atuando em um 

município do Estado do Amazonas.  
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Giolo (2006) explica que a diversidade existente na organização acadêmica do ensino 

superior brasileiro, composto por universidades, centros universitários, faculdades integradas, 

faculdades, escolas e institutos, centros e faculdades tecnológicas vem instigando-nos a 

repensar a formação para a docência, tendo em vista que essas instituições, em geral, atendem 

diferentes áreas de conhecimento e isso exige, portanto, preparo adequado para que esses 

profissionais exerçam à docência com competência.  

No período em que selecionamos as professoras para participar dessa pesquisa, em 

2009, o quadro do IEAA, estava composto por 43 (quarenta e três) docentes, atuando na área 

de licenciatura e bacharelado. Desse total, apenas 03 professoras aceitaram participar da 

pesquisa, as quais atuavam na docência do ensino superior no IEAA/UFAM, portanto eram 

professores de ensino superior; e tinham seu percurso de formação escolar e atuação docente, 

prioritariamente, demarcado no município de Humaitá.  

No quadro abaixo pode ser percebido de que modo, as professoras
1
 participantes 

atenderam aos critérios estabelecidos na pesquisa: 

 

                                                 Quadro 01: Perfil das professoras  

Nomes Naturalidade Graduação Ano de 

conclusão da 

Graduação 

Tempo de Magistério 

Educ. Básica  Ens. Superior 

TEREZA Humaitá Letras – Língua 

Inglesa 

2002 11 anos 02 (dois) anos 

ANA Humaitá Letras – Língua 

Portuguesa 

2001 12 anos 3,6 (três anos e 

seis meses) 

MARIA
2
 Espírito Santo Letras – Língua 

Portuguesa 

2001 17 anos 3,6 (três anos e 

seis meses) 

                                                   Fonte: pesquisa de campo, 2010. 

No caso dessa pesquisa, é importante salientar que as professoras, além do ensino, 

desenvolvem atividades de extensão e funções administrativas, trabalhando em regime de 

dedicação exclusiva nos cursos de licenciatura e de bacharelado, atuando em tempo integral 

no IEAA/UFAM.  

Essas são características que se aproximam do que afirma Behrens (1998): a docência 

no ensino superior é exercida por quatro tipos de profissionais: a) os profissionais de várias 

áreas do conhecimento que se dedicam à docência em tempo integral; b) os profissionais que 

                                                           
1
 Foi atribuído nome fictício às professoras participantes da pesquisa, a fim de resguardar o anonimato. 

2
 Embora não tenha nascido em Humaitá, já reside há 33 (trinta e três) anos no município. 
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atuam no mercado de trabalho específico e dedicam ao magistério algumas horas por semana; 

c) os profissionais docentes das áreas pedagógicas e das licenciaturas que atuam na 

universidade e, paralelamente, no ensino básico; d) os profissionais da área da educação e das 

licenciaturas que atuam em tempo integral na universidade. No caso das professoras, o perfil 

está mais centrado nesta última indicação da autora. 

 

Histórias de vida e formação de professoras: um olhar a partir das tendências filosóficas 

e pedagógicas 
 

As histórias de formação e prática das professoras que participam dessa pesquisa 

evidenciam meandros de como vem se configurando suas trajetórias, revelam também as 

diferentes tendências filosóficas e pedagógicas que vêm permeando o percurso de formação e 

a prática docente.  

 

  

As tendências filosóficas na formação e na docência 

 

Nas histórias das professoras buscamos identificar que tendências filosóficas vêm 

permeando a formação escolar e à docência, por entendermos ser importante ter clareza de 

como tais tendências repercutem na educação e formam as pessoas, os profissionais. De 

acordo com Luckesi é: 

 

Nas relações entre Filosofia e educação só existem realmente duas opções: ou se 

pensa e se reflete sobre o que se faz e assim se realiza uma ação educativa 

consciente; ou não se reflete criticamente e se executa uma ação pedagógica a partir 

de uma concepção mais ou menos obscura e opaca existente na cultura vivida no 

dia-a-dia – e assim se realiza uma ação educativa com baixo nível de consciência 

(2008, p. 32). 

 

O posicionamento do autor reforça a posição assumida nesta investigação de 

identificar as tendências filosóficas e as tendências pedagógicas que vêm permeando o 

processo de formação e de prática das professoras. As práticas educativas realizadas nas 

escolas não são isentas de concepções, mas entrelaçadas de pressupostos que mantêm os 

interesses da sociedade. Sendo assim, é importante reconhecermos as influências dessas 

tendências e concepções para não realizarmos uma ação educativa, como salientou Luckesi 

(2008), com baixo nível de consciência. 
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A concepção de educação redentora da sociedade emerge na narrativa da professora 

Tereza
3
, abaixo citada. De acordo com Saviani (2008), essa concepção filosófica propõe 

resolver os problemas sociais e pessoais via educação, tendo em vista que a escola surge 

como um antídoto à ignorância, se convertendo em um instrumento para equacionar os 

problemas. No fragmento abaixo, a professora admite que quando iniciou a carreira, 

acreditava na educação como a saída para resolver os problemas sociais: 

 

[...] inicialmente nós tínhamos realmente essa ideia, dessa tendência redentora, onde 

nós éramos incutidos da ideia de que com a educação nós iríamos resolver os 

problemas não só pessoais, como os problemas da sociedade. Então ela tinha esse 

caráter salvacionista como diz a própria teoria dessa tendência. No decorrer do 

tempo foi se percebendo que por algum momento nós acabaríamos por separar essas 

questões, essa ideia, de que a educação é redentora mesmo (TEREZA). 

 

Essa é uma percepção que entende ―a educação como uma instância social que está 

voltada para a formação dos indivíduos, para o desenvolvimento de suas habilidades e para a 

veiculação dos valores éticos necessários à convivência social‖ (LUCKESI, 2008, p.38). Com 

isso, parece que nada mais tem a fazer do que se estabelecer como redentora da sociedade, 

integrando harmoniosamente os indivíduos no todo social existente (IDEM).   

A tendência redentora parte da compreensão de que a educação serve para ordenar e 

manter o equilíbrio necessário na sociedade. Esse entendimento mostra uma forma ingênua de 

compreender a relação entre educação e sociedade, tendo em vista que ela não considera a 

contextualização crítica da educação dentro da sociedade. Neste sentido, Saviani pondera que: 

 

A educação emerge aí como um instrumento de correção dessas distorções. 

Constitui, pois, uma força homogeneizadora que tem por função reforçar os laços 

sociais, promover a coesão e garantir a integração de todos os indivíduos no corpo 

social. Sua função coincide, no limite, com a superação do fenômeno da 

marginalidade. Enquanto essa ainda existir, devem se intensificar os esforços 

educativos; quando for superada, cumpre manter os serviços educativos num nível 

pelo menos suficiente para impedir o reaparecimento do problema da marginalidade. 

Como se vê, no que respeita às relações entre educação e sociedade, concebe-se a 

educação com uma ampla parte de autonomia em face da sociedade. Tanto que lhe 

cabe um papel decisivo na conformação da sociedade evitando sua desagregação e, 

mais do que isso, garantindo a construção de uma sociedade igualitária (2008, p. 04). 

 

Para o autor, essa tendência é denominada de teoria não-crítica já que compreende a 

educação como autônoma e visa entendê-la a partir dela mesma. É importante ressaltar que a 

tendência redentora se faz presente ainda nos dias atuais, pois se observa que há profissionais 

                                                           
3
 Os nomes atribuídos as professoras são fictícios, os fragmentos das falas estão destacados em itálico, diferente 

das citações de autores. 
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trabalhando na educação e que consideram as suas atitudes exclusivas ao âmbito educativo, 

sem levar em consideração a tendência filosófica que configura sua ação, ignorando assim, os 

reais interesses da sociedade em relação à escola. 

Além da tendência redentora, nas narrativas das professoras, percebemos também a 

interpretação do papel da educação com reprodutora da sociedade. Ou seja, a educação não 

resolveria os problemas sociais, redimindo-os, mas seria capaz de reproduzir, inclusive 

perpetuando seus atos e as injustiças sociais. Esse entendimento pode ser percebido nesse 

fragmento abaixo: 

 

[...] a educação seria de uma forma excludente, porque nós seríamos os educados, os 

bem preparados enquanto a grande maioria da sociedade estaria à margem, e se nós 

continuássemos com aquela ideia que realmente nós éramos os privilegiados, sem se 

preocupar com que estava a nossa volta, isso realmente poderia se configurar nessa 

tendência filosófica, de que a educação é simplesmente uma mera reprodutora das 

ideologias vigentes na sociedade [...]. (TEREZA). 

 

Conceber a educação enquanto reprodutora da sociedade implica em entendê-la como 

um elemento da própria sociedade, determinada por seus condicionantes econômicos, sociais 

e políticos, portanto, a serviço dessa mesma sociedade e de seus condicionantes (LUCKESI, 

2008). 

Dessa maneira, o papel da escola no decorrer do processo de formação das pessoas, 

seria deixar a sua marca permanente na personalidade de cada um reproduzindo a força de 

trabalho e as relações de produção. 

Saviani (2008) denomina essa tendência de teoria crítico-reprodutivista da educação, 

pois, apesar de fazer uma crítica da educação a partir de seus determinantes, é reprodutivista, 

ao entender que a educação se constitui um elemento direcionado a reproduzir seus próprios 

condicionantes, ou seja, a educação é entendida como inteiramente dependente da estrutura 

social geradora, cumprindo a função de reforçá-la e legitimá-la. 

Nessa perspectiva, a educação torna-se um instrumento que impede qualquer 

transformação, mesmo reconhecendo as contradições no seio da sociedade, entretanto, sem 

nenhuma chance de mudá-la. 

Também emerge nas falas das professoras o entendimento da educação enquanto 

instrumento de transformação da sociedade. Elas destacam que a tendência libertadora está 

presente em suas práticas. Nessa perspectiva, a educação tem o papel de compreender também 

condicionantes históricos, sociais, políticos e econômicos, que afetam a educação formal 
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(escola/universidade), mas, além disso, reforça a possibilidade da transformação da sociedade. 

Assim entendem Tereza, Ana e Maria. 

 

[...] essa educação, ela pode ser transformadora, pode ter um papel importante dentro 

da sociedade, e a partir daquele momento a gente passou a pensar, que se dentro da 

minha ação, dentro daquilo que eu fizer, desse a minha contribuição seja como 

educadora, seja como agente de comunidade, de qualquer forma poderia contribuir 

mais sendo uma pessoa ativa dentro da sociedade. (TEREZA). 

 

[...] essa tendência transformadora na minha prática, tenho que ajudar a formar, 

tenho o compromisso com a sociedade, de formar bons professores de língua 

portuguesa que sejam agentes transformadores na sociedade que nós vivemos [...]. 

(ANA). 

 

Eu creio que algo mais de libertadora, tendo o ensino como um suporte, para uma 

mudança não só no país, mas da própria pessoa, acho que essa mudança, esse 

crescimento do país ou da pessoa, enfim, individual, vai se dar pelo estudo. 

(MARIA). 

 

Nas narrativas de Ana, Tereza e Maria está explícito o compromisso com a formação 

dos alunos e com a construção do conhecimento, mas também, com a formação de cidadãos 

críticos que possam trabalhar em favor da transformação do país. 

Entendemos que as falas das professoras podem ser aproximadas da concepção de 

Luckesi (2008), para quem a educação é concebida como a mediação de um projeto social. 

Vista desse modo, ela nem redime e muito menos reproduz a sociedade, mas serve de meio, 

além de tantos outros, para realizar um projeto de sociedade, compromissada com a 

transformação social. 

A ação pautada nessa tendência filosófica de educação reconhece a possibilidade de 

agir estrategicamente, a partir dos próprios condicionantes, na perspectiva de sua efetiva 

democratização. 

A partir desse entendimento, concordamos com Saviani (2008), para quem a 

transformação não é uma tarefa simples, visto que implica em superar tanto o poder ilusório 

(que caracteriza as teorias não críticas) como a impotência (das teorias crítico-reprodutivista) 

colocando nas mãos dos educadores uma arma de luta capaz de permitir-lhes o exercício de 

um poder real, ainda que limitado. 

Defendemos que o compromisso com a educação deva ir além da organização do 

processo de ensino-aprendizagem, dos conteúdos, ou das metodologias, pois o propósito deve 

ser, sobretudo, com uma formação que assegure aos alunos a participação ativa na sociedade.  
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Em relação à tendência transformadora pautando a prática, a professora Ana, ao iniciar 

o ensino superior, esclarece que viveu como aluna, uma abordagem educacional que 

considerava professor e alunos enquanto sujeitos fundamentais no processo ensino e 

aprendizagem. 

 

Na graduação na minha visão, já vi uma outra maneira de educação, a educação 

transformadora baseada nos conceitos de Paulo Freire, na educação libertadora [...]. 

Na pós, no curso de especialização também voltado para essa tendência, não só ter 

como centro o professor, mas a preocupação com o aluno, a ensiná-lo da melhor 

forma possível, fazer com que ele possa virar um agente transformador. (ANA). 

 

Luckesi (2008) esclarece que as tendências filosóficas definem a forma como os 

professores conduzem o seu trabalho, evidenciando o projeto social com o qual estão 

comprometidos, sendo assim, se o projeto for conservador medeia a conservação; se for 

autoritário, medeia o autoritarismo; se for transformador, medeia a transformação; e se for 

democrático medeia a democracia. Dessa maneira, é importante compreender essas tendências 

para descobrirmos em quais orientações o nosso trabalho deve pautar-se. O que não podemos 

é ficar sem nenhuma delas, pois, quando não pensamos, somos pensados e dirigidos pelos 

outros (LUCKESI, 2008). Isso nos permite compreender que a adoção de uma ou de outra 

revela uma concepção de homem e de sociedade que se pretende formar, constituindo um 

compromisso dos professores com determinado projeto social, em função do qual projetamos 

nossa ação ao educar. 

 

Tendências pedagógicas na formação e docência 

 

Além das tendências filosóficas, também, buscamos identificar nas histórias das 

professoras que tendências pedagógicas vêm orientando sua formação e suas práticas. 

A presença da tendência liberal, na sua forma conservadora, tradicional, foi bastante 

acentuada na narrativa da professora Maria ao enfatizar a questão da ordem, da disciplina, dos 

conteúdos na sua formação. 

 

[...] é que na época que estudei teve muita coisa de tradicional, mas também de 

progressista, então, creio que isso está na gente as duas coisas tanto a tradicional 

quanto a progressista. A tradicional aquele modelo de ensino com ordem, disciplina, 

conteúdo, que considero importante, o ensino de conteúdo, trabalhar conteúdos, 

também a questão até da ordem e disciplina, não da questão severa, mas tem que 

haver uma ordem para que as coisas possam caminhar [...]. 
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A presença da tendência liberal tradicional na história da educação brasileira é bem 

demarcada nas escolas e isso aparece nas histórias das práticas das professoras. Entretanto, de 

acordo com Luckesi (2008), é necessário ter claro que o termo ―liberal‖ não tem sentido de 

―avançado‖ ou ―democrático‖, representa a doutrina liberal que surgiu para justificar o 

sistema capitalista que, ao defender a predominância da liberdade e dos interesses individuais 

da sociedade, estabeleceu uma forma de organização social baseada na propriedade privada 

dos meios de produção, também denominada sociedade de classes, configurando-se uma 

manifestação própria desse tipo de sociedade. 

Nessa perspectiva, a escola assume o papel de transmitir a cultura elaborada, 

enfatizando os conhecimentos e os valores sociais que foram acumulados, mas não se envolve 

com problemas sociais. Na fala abaixo, Tereza explicita:  

 

[...] a educação era aquela coisa de decorar a tabuada, de decorar listas intermináveis 

de questionários, sem você exercer nenhuma crítica em relação àquele conteúdo às 

vezes, de repente, as coisas estavam acontecendo no mundo, mas você estava ali 

preso, num material que era preparado, às vezes preparado bem antes, e a história 

acontecendo e o material didático continuava sendo o mesmo [...]. 

 

Na fala da professora percebe-se a presença da tendência liberal tradicional, entendida 

como uma postura severa e punitiva do professor que transmite os conteúdos na forma de 

verdade absoluta, exigindo a máxima atenção dos alunos, e estes permanecem passivos em 

sala de aula. Nessa mesma direção, a professora Ana situa o que marcou sua formação: ― [...] 

não esqueci nunca mais quanto era 8 x 8 ficou ali, gravado, marcou muito, ela tinha um 

ensino tradicional, ela dava bolo, tinha palmatória tinha tudo [...]‖. 

A tendência liberal tradicional deixou suas marcas no processo de formação das 

professoras, com seus métodos rigorosos e com a aplicação de exercícios repetidos para que o 

aluno pudesse reter o conhecimento. Nessa descrição das professoras, incluem-se tanto as 

escolas religiosas, nas quais duas delas estudaram, como também escolas leigas.  

Além da tendência tradicional, as professoras relataram, também, a presença da 

tendência tecnicista na educação. Esta tendência foi introduzida no Brasil na segunda metade 

dos anos 50, mais especificamente no contexto de implantação da política oficial 

regulamentada na Lei 5.692 /71 que reorganizou o ensino de 1º e 2º grau. 

 

Já no magistério, no ensino médio, o magistério já foi pautado numa tendência 

tecnicista porque exatamente preparada e educada para dar aulas, então toda aquela 

formação que foi ensinada como se comportar, como ensinar o aluno quais os 
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materiais pedagógicos a serem utilizados, a construção de cada material, tudo isso 

foi planejado (Ana). 

 

Nesse entendimento, a tendência tecnicista postulava que a escola era modeladora do 

comportamento humano, através de técnicas específicas. Os conteúdos de ensino eram 

rigorosamente ordenados numa sequência lógica e psicológica por especialistas, os quais 

elaboravam os manuais e livros didáticos. Luckesi (2008) entende que a aplicação da 

metodologia tecnicista não configura necessariamente em uma postura tecnicista do professor, 

o exercício profissional, em geral, continua pautado em uma postura eclética, em torno dos 

princípios pedagógicos assentados nas pedagogias tradicional e renovada. 

As professoras pontuaram, em suas narrativas, o surgimento de uma nova forma de 

ensinar não mais centrada no entendimento da tendência liberal tradicional, mas, na qual 

emergia a preocupação com o aluno. O ensino, nesse momento, não estava centrado no 

professor, mas na aprendizagem. 

E a professora Ana relatou ter estudado com professores que usavam aulas bem 

dinâmicas, mostrando outras maneiras de ensinar, que possibilitavam a compreensão do 

conhecimento. Além disso, eram professores que estavam preocupados em ―[...] mostrar não 

somente os conhecimentos, os conteúdos mas mostrar para o aluno a realidade do país, do 

município, mostrar a realidade que ele tem ali [...]‖ (ANA). 

A professora Tereza revela a presença da tendência libertadora na sua formação e na 

sua prática. De acordo com suas palavras sentiu-se despertada para essa tendência a partir das 

ideias de Freire (1996), que defende a importância do aluno aprender a partir de temas, 

conteúdos e interesses trazidos de sua própria realidade. 

 
[...] mas foi exatamente Paulo Freire e uma frase ainda que ficou mais marcada que 

a gente aprende a fazer fazendo, e de uma certa forma lembro que peguei aquela 

frase inicialmente, e não entendi parecia tão óbvia e tão simples, comecei a fazer 

para coisas práticas, tipo, vou aprender a fazer um bolo se fizer o bolo e fui fazer o 

bolo, vou aprender a fazer um bordado se fizer um bordado, e fui fazer bordado. 

Então coloquei na verdade, peguei essa frase para coisas práticas da minha vida, mas 

posteriormente pude perceber o seguinte que a educação tal qual ela deve ser, o 

professor tem que estar ali, ele tem que estar produzindo, ele tem que estar de certa 

forma ligado naquilo que ele tem que pensar, e tentar perceber todos os espaços, 

todas essas tendências da educação, e ser de certa forma um profissional reflexivo 

[...]. (TEREZA). 

 

Apesar de afirmar que a tendência libertadora seja orientadora de sua prática, essa 

concepção apresentada na fala da professora limita-se ao campo metodológico, porque ao 
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descrevê-la restringe-se a forma de ensinar, no entanto, o significado de tal tendência vai 

além, pois, propõe uma educação que contribua para o desvelamento da realidade de opressão 

social na qual os indivíduos estão inseridos. Segundo Luckesi (2008), o seu inspirador Paulo 

Freire postula o caráter essencialmente político de sua pedagogia, e isso de certa forma 

dificulta que tal tendência seja posta em prática em termos sistemáticos nas instituições 

oficiais de ensino, antes da transformação da sociedade. 

Além disso, a preocupação da tendência libertadora direciona-se para a aprendizagem 

a partir da realidade concreta, possibilitando aos educandos um esforço de compreensão do 

vivido até chegar a um nível mais crítico, o qual se concretiza através do diálogo entre 

educadores e educandos que se posicionam como sujeitos do conhecimento. 

Em sua narrativa, a professora Maria destaca que, em determinados momentos, 

percebe que essas tendências pedagógicas vão se mesclando em sua formação, e isso pode ser 

notado nas concepções pedagógicas assumidas na prática em sala de aula: ―A questão da 

minha formação, eu ter tido uma formação meio que mesclada em tradicional e progressista, e 

se reflete hoje na minha prática também em sala de aula, no meu dia-a-dia [...]‖ (MARIA). 

Luckesi (2008) concorda com esse posicionamento da professora, porque tanto as 

tendências pedagógicas, quanto as suas manifestações não são puras, nem mutuamente 

exclusivas, isso quer dizer que, em alguns momentos podem se completar, e em outros 

divergir.  

Amparada no que diz o autor compreendemos porque as professoras destacaram a 

presença dessas tendências de forma mesclada, tanto na formação como também na prática 

docente. Daí apreende-se que não há uma posição estritamente liberal, ou exclusivamente 

progressista na educação, as características de ambas as tendências podem em determinado 

momentos se complementarem na prática dos professores. 

Lopes (2007) concorda com Luckesi (2008) entendendo que a existência da visão 

eclética das concepções pedagógicas deve-se ao fato de não existir uma consciência clara de 

cada concepção utilizada. Diante disso, os professores ao assumir determinada concepção 

com clareza de seus fundamentos, são capazes de perceber as diferenças podendo até 

estabelecer, na relação educacional, um confronto entre as concepções e adotarem em sua 

prática pressupostos que considerarem conveniente. Entretanto, é necessário ter claro que 
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dependendo do nível de conhecimento que se tenha sobre as características das tendências, a 

ação torna-se eclética e contraditória. 

Luckesi (2008) esclarece que as tendências filosóficas revelam o entendimento que o 

professor tem sobre o homem que deseja formar e para qual sociedade. Isto pode significar 

que o educador, ao assumir uma postura ou outra, pode acreditar no poder da educação para 

resolver todos os problemas; ou ainda mesmo reconhecendo as contradições existentes na 

sociedade, trabalha a favor da reprodução; ou assume o compromisso com a transformação 

social, acreditando que é possível a mudança. Contudo, de acordo com o autor, as tendências 

pedagógicas podem se manifestar mescladas na prática escolar, tendo em vista que o 

professor adota as características que considerar pertinentes ao ato educativo, e mesmo 

aquelas que mais marcaram sua formação. 

A narrativas evidenciam que apesar das professoras identificarem a presença das 

tendências filosóficas e pedagógicas na formação e na docência, demonstram uma 

compreensão equivocada da tendência progressista, inclusive, relacionando-a restritamente as 

inovações tecnológicas e sua aplicação.  

Conforme a posição de Luckesi (2008), a compreensão da pedagogia progressista não 

se restringe a esse entendimento, seu ponto de partida é a análise crítica da realidade social, 

sustentando as finalidades sociopolíticas da educação, portanto, sua utilização pode ser um 

instrumento de luta dos professores, ao lado de outras práticas sociais. 

Não queremos dizer com isso que a pedagogia progressista não se preocupa com a 

aprendizagem, que não tenha métodos de ensino, ou ainda que não apresente uma concepção 

de escola. Nosso entendimento é de que seu fundamento reside, sobretudo, no esforço de 

possibilitar a mudança social através de uma educação libertadora. 

 

Considerações finais 

 

A formação e a prática docente envolvem múltiplas dimensões e racionalidades, que 

ao longo dos tempos e contextos vem influenciando a profissão docente. O que implica 

compreender a complexidade da docência e suas interpelações em diferentes contextos, 

instituições e sujeitos. 

Ao dar voz aos professores por meio das narrativas de formação, podemos dizer que 

conseguimos identificar a presença das três tendências filosóficas no processo formativo das 
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professoras, que de um modo geral tendem a assumir uma tendência filosófica comprometida 

com a transformação social. 

Quanto às tendências pedagógicas que perpassaram o processo de formação, 

constatamos que a tendência liberal tradicional e tecnicista marcou significativamente o 

processo de formação escolar. Por outro lado, na prática docente, as professoras destacaram 

que se identificam com a tendência progressista libertadora, valorizando o saber dos alunos, e 

considerando a realidade local e do país no processo de ensino, como também, possibilitando 

a abertura ao diálogo, dessa maneira, incentivando o desenvolvimento de uma postura crítica. 

Portanto, consideramos que o processo de formação e a prática das professoras pesquisadas 

vêm sendo permeados por diferentes tendências e concepções pedagógicas, que influenciam 

diretamente na sua forma de ensinar e no seu compromisso com a educação. 
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RESUMO 
O presente estudo teve como objetivo compreender como são elaboradas as mediações da prática docente, 

vivenciadas durante a alfabetização de jovens e adultos do Centro Educacional de Educação de Jovens e Adultos 

―Dr. Cláudio Fialho‖. O objetivo foi orientado pelo problema de pesquisa: como são elaboradas as mediações da 

prática docente, considerando a alfabetização de jovens e adultos do Centro Educacional de Educação de Jovens 

e Adultos ―Dr. Cláudio Fialho‖? Para a materialização do estudo, foi realizada pesquisa qualitativa, teórica e de 

campo. Como técnica de coleta de dados e informação, utilizamos entrevista semiestruturada junto a duas 

professoras do Centro Educacional de Educação de Jovens e Adultos ―Dr. Cláudio Fialho‖. Os resultados 

evidenciaram que, atualmente, na educação de jovens e adultos, faz-se presente, na prática docente, a constante 

construção da alfabetização e do letramento dos processos das aprendizagens reflexivas, críticas e 

contextualizados dos conteúdos dos textos e dos contextos sociais.  

 

Palavras-chave: Alfabetização.  EJA. Formação.   

 

ABSTRACT 

The present study aimed to understand how the mediations of the teaching practice lived during the literacy of 

youths and adults of the Educational Center for Youth and Adults ―Dr. Cláudio Fialho‖. The objective was 

guided by the research problem: how are the mediations of teaching practice elaborated, considering the literacy 

of youth and adults of the Educational Center for Youth and Adult Education "Dr. Cláudio Fialho"? For the 

materialization of the study, a qualitative, theoretical and field research was carried out. As a technique for 

collecting data and information, we used a semi-structured interview with two teachers from the Educational 

Center for Youth and Adult Education "Dr. Cláudio Fialho". The results showed that, in the education of youth 

and adults, the constant construction of literacy and literacy in the processes of reflexive, critical and 

contextualized learning of the contents of texts and social contexts. 

 

Keywords: Literacy. EJA. Formation. 

 

Introdução 

Um dos maiores problemas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) é a alfabetização, 

considerando que nem todo educador tem compreensão clara de alfabetizar, para respeitar o 

aprendizado que o aluno traz do cotidiano.  
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A partir da década de 1990, estudos mostraram que ler e escrever tem sua 

complexidade, ampliando suas definições, sendo criado um novo termo, o letramento, não 

substituindo alfabetização crítica da leitura das palavras dos textos e dos contextos. 

Para a elaboração de práticas de leituras para a alfabetização de jovens e adultos, é 

fundamental que o educador entenda que a leitura de mundo que o educando traz, é de suma 

importância para a construção do processo contextualizado, crítico e reflexivo de ensino e 

aprendizagem.  

De acordo com Soares (1999), alfabetizar não está restrito a codificar e decodificar os 

textos. Alfabetizar letrando é possibilitar condições de aprendizagem da língua escrita, de 

maneira significativa para os estudantes, tornando possível que construam uma nova prática 

social sobre o mundo, a fim de ampliar a compreensão crítica e reflexiva acerca do 

funcionamento do sistema de escrita alfabético. 

O objeto da pesquisa foi a mediação da prática docente, vivenciada no cotidiano da 

alfabetização de jovens e adultos do Centro Educacional de Educação de Jovens e Adultos Dr. 

Cláudio Fialho, situado na Av. Marechal Deodoro, nº 2302, bairro Serraria, cidade de 

Guajará-Mirim/RO. 

A pesquisa teve como objetivo compreender como são elaboradas as mediações da 

prática docente, vivenciadas durante a alfabetização de jovens e adultos do Centro 

Educacional de Educação de Jovens e Adultos ―Dr. Cláudio Fialho.‖ O objetivo foi orientado 

pelo problema de pesquisa: como são elaboradas as mediações da prática docente, 

considerando a alfabetização de jovens e adultos do Centro Educacional de Educação de 

Jovens e Adultos ―Dr. Cláudio Fialho‖?   

As matrizes teóricas (FAZENDA, 2016; FLECHA; MELO, 2012; FREIRE, 2006; 

FREIRE; MACEDO, 2015; GASPARIN, 2012; SANTOS; ALBUQUERQUE, 2007; 

SEGRILLO; SILVA, 2011; SOARES, 1999) fundamentaram a elaboração do presente estudo.  

O artigo está subdividido em três partes. Na primeira, refletimos sobre alfabetização e 

letramento. Na segunda, refletimos sobre a formação da prática docente de Educação de 

Jovens e Adultos, considerando a aprendizagem permanente, o currículo e a abordagem 

sociocultural de ensino e aprendizagem. Na terceira, apresentamos os resultados da pesquisa. 

 

Alfabetização e letramento 
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A alfabetização é conhecida como o ato de ensinar a ler e escrever. No ano de 1990, 

estudos mostraram que o ensino da leitura e da escrita não é a uma prática superficial de 

codificação de e decodificação das palavras, visto que ler e escrever têm suas complexidades 

e suas relações com o mundo material. Neste contexto, foi criado um novo termo, o 

letramento, como prática social da leitura e da escrita.  

Nossas crianças eram e muitas continuam sendo alfabetizadas com auxílio de cartilhas
1
, 

em que todos tinham e ainda têm que repetir e memorizar as letras e sílabas sem nenhum 

significado, deixando a aprendizagem da leitura e da escrita cansativa e traumatizante. Na 

educação de jovens e adultos, com frequência, isso não é diferente. Todavia, as práticas de 

leitura e produção de textos desenvolvidos na escola, relacionadas ao letramento, têm por 

objetivo fazer que os alunos convivam com os textos em que a escrita se faz presente na 

prática social cotidiana, diferentemente do ensino tradicional de alfabetização em que 

primeiro aprende-se a decifrar um código seguindo uma sequência, para depois se ler 

efetivamente: 

 

[...] alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao contrário: o 

ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever no contexto das 

práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse ao 

mesmo tempo, alfabetizado e letrado [...] (SOARES, 1999, p. 47). 

 

De acordo com Soares (1999), alfabetizar não está resumido em codificar e decodificar 

os textos. Os textos devem estar articulados às práticas diferenciadas de leitura e escrita, para 

que o aluno possa orientar-se reflexiva, interpretativa e criticamente no mundo, nas ruas, na 

escola, ou em qualquer lugar, em que esteja inserido na sociedade, o qual seja capaz de ler, 

interpretar, analisar e compreender as palavras dos textos e dos contextos sociais.  

As pessoas frequentemente têm conhecimentos sobre as práticas sociais. Uma pessoa, 

que não sabe ler os textos formais, como por exemplo, para viajar de ônibus até a sua 

residência, precisa de alguma forma de identificar o nome ou o número dele,  isto é, apesar de 

não saber ler as palavras dos textos, acaba descobrindo formas de resolver esse problema, seja 

pedindo a alguém que leia para ela, seja memorizando o número ou algum detalhe do ônibus.  Mas, 

para participar realmente do mundo letrado, é preciso que seja capaz de aprender a ler, refletir, 

                                                           
1
 ―[...] Os textos das cartilhas eram apenas pretextos para controlar as dificuldades de leitura de palavras. Como 

tudo era artificial, não se usava a linguagem real da vida das pessoas [...]‖ (CAGLIARI, 2007, p. 55).  
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interpretar, analisar e entender as palavras das linguagens dos textos e dos contextos da vida cotidiana. 

O educador com o aluno devem construir múltiplos processos de aprendizagens das diversas leituras 

presentes dentro e fora da escola, ou seja,  

 

[...] é preciso habilitar os alunos a usarem esses conhecimentos de leitura e de escrita 

para coisas úteis da vida, para serem competentes em todos os usos da linguagem 

oral e escrita na nossa sociedade atual, e até para servir de arma de defesa dos 

direitos humanos e da cidadania. À aquisição dessas habilidades foi dado o nome de 

letramento, como uma definição expandida do que vem a ser a alfabetização (Op. 

cit., p. 68).   

  

O sistema de escrita não garante que sejamos capazes de ler, compreender e produzir 

todos os gêneros textuais. Na Primeira Guerra Mundial, se percebeu que soldados americanos 

possuíam elevado grau de escolarização, mas apresentavam dificuldades de ler e compreender 

textos institucionais da guerra. Muitos alunos saem da escola com domínio das habilidades 

adequadamente denominadas de codificação e decodificação, mas são incapazes de ler e 

escrever funcionalmente textos variados, articulados às diferentes situações sociais e culturais. 

Até mesmo nas universidades, os estudantes apresentam grande dificuldade de compreensão 

de textos, sendo considerados analfabetos funcionais.  

Mediante o estudo do termo letramento, passamos a compreender, de forma ampliada, 

o analfabetismo funcional das pessoas que, tendo se apropriado das habilidades de codificação 

e decodificação, não conseguiam fazer uso da escrita em diferentes contextos sociais, 

passando a envolver não só aqueles que não dominavam o sistema de escrita alfabética, mas 

as pessoas com pouca escolarização. 

A Alfabetização de Jovens e Adultos faz parte de uma modalidade de ensino, que 

oferece condições para pessoas que não tiveram oportunidade de estudar no período 

apropriado, para que possam estudar, compreender e utilizar a escrita e a leitura como práticas 

linguísticas e sociais, a fim de compreender o uso do alfabeto, fazendo uso dele na sua vida 

cotidiana:   

 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que acolhe 

jovens e adultos que, por várias razões, não tiveram a devida escolarização 

necessária durante a idade apropriada, é uma oportunidade para que esses cidadãos 

possam se alfabetizar e se tornarem letrados, de modo que não apenas decifram os 

códigos escritos e sim, que interpretam esses códigos e que façam uso deles de 

acordo com a demanda social (SEGRILLO; SILVA, 2011, p. 02). 
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Os cidadãos, durante a alfabetização, na modalidade de jovens e adultos, são mediados 

pela prática docente, a fim de alfabetizar-se e letrar-se,  para articular a leitura crítica do texto 

e do contexto social. Durante o uso da escrita, o aluno é mediado pela  intervenção do 

docente, recebendo orientações sobre os conteúdos científicos e cotidianos, internalizando 

criticamente o conhecimento que obteve ao longo da vida, articulado ao conteúdo dos textos 

das ciências, para compreender a diversidade da leitura presente no seu convívio social, 

ampliando o seu vocabulário, enfim, ajudando no conhecimento da variedade textual.   

Alfabetizar letrando é um conceito que veio com a necessidade de complementar a 

alfabetização, com aspecto diferente, mas indissociável, dando importância aos diferentes 

aspectos existentes, chamando atenção para alfabetizar letrando, fazendo que o estudante 

consiga entender de forma autônoma a importância do uso da leitura na sociedade: 

 

[...] Levar os alunos a apropriarem-se do sistema alfabético ao mesmo tempo em que 

se desenvolvem a capacidade de fazer uso da leitura e da escrita de forma 

competente e autônoma, tendo como referência práticas de uso dos diversos tipos de 

material escrito presente na sociedade (SANTOS; ALBUQURQUE, 2007, p. 96). 

 

Para poder ensinar a alfabetizar letrando, precisamos entender em que consistem, na 

sociedade, as práticas reais e concretas de leitura e produção de textos, tendo a intenção de 

compreender a finalidade e o significado da mensagem de quem está se comunicando, 

objetivando finalidades claras, fazendo que o aluno possa refletir, interpretar e analisar o 

processo da construção da leitura e da escrita, não só codificando e decodificando o alfabeto, 

mas sim entendendo e contextualizando o seu significado:   

 

[...] Para aprender a ler, enfim, é preciso estar envolvido pelos escritos os mais 

variados, encontrá-los, ser testemunha de associar-se a utilizações que os outros 

fazem deles... ou seja, é impossível torna-se leitor sem essa contínua interação com o 

lugar onde as razões para ler são intensamente vividas – mas é possível ser 

alfabetizada sem isso [...] (FOUCAMBERT, 1994, p. 31). 

 

Alfabetizar letrando é possibilitar condições de aprendizagem da língua escrita, de 

maneira significativa para os estudantes, tornando possível que construa um novo olhar para o 

mundo, visando construir a compreensão acerca do funcionamento do sistema de escrita 

alfabético e das práticas sociais: 
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Alfabetizar letrando é, portando, oportunizar situações de aprendizagem da língua 

escrita nas quais o aprendiz tenha acesso aos textos e as situações sociais de uso 

deles, mas que seja levado a construir a compreensão acerca do funcionamento do 

sistema de escrita alfabético. [...] (SANTOS; ALBUQURQUE, 2007, p. 98).  
 

Nessa perspectiva, faz-se necessário que o professor compreenda-se como mediador 

da aprendizagem ampliada da escrita e da leitura contextualizada, para que os alunos 

consigam ler, interpretar, entender e produzir textos, para levá-los a ler, além dos textos 

memorizados, utilizando cantigas, quadrinhas ou clássicos como chapeuzinho vermelho, 

branca de neves, três porquinhos, etc.  

 

A formação da prática docente de educação de jovens e adultos 

 

A Educação de Jovens e Adultos, historicamente, vem sendo desenvolvida por práticas 

mundiais muitos diferentes, entretanto, sua capacidade de atuação está ligada à situação 

sociocultural, dependendo de vários movimentos de diversas áreas da comunidade, como: 

movimentos de camponeses, igrejas e movimentos operários, direcionado as necessidades 

sociais, influenciadas por coordenações internacionais, como a Organização das Nações 

Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO): 

 

A Educação de Pessoas Jovens e Adultas (EPJA), historicamente, veio se 

desenhando como âmbito que diz respeito a práticas mundiais muito diversas. A sua 

extensão e orientação, em cada território, está vinculada à situação sociocultural do 

país onde se realiza, tendo movimentos de trabalhadores e nos movimentos sociais 

importantes agentes de conquistas culturais (FLECHA; MELLO, 2012, p. 40). 

 

No Brasil, o desenvolvimento da Educação de Pessoas Jovens e Adultas contou com 

diversos grupos, como: movimentos culturais, movimentos pela terra, trabalhadores de várias 

áreas e eclesiásticos, que lutaram contra o governo, visto que este desprezou essa modalidade 

de ensino, mostrando interesse somente pela educação da elite, deixando a população menos 

favorecida desassistida.  

A educação passou a ser reconhecida como direito para todos, com a constituição de 

1946, que afirmava o ensino primário oficial e gratuito para todos. Mas, podemos apontar que 

bem antes já existiam movimentos que lutavam por apropriação da alfabetização, resistindo 

aos poderes da época, como, por exemplo, os negros que em contato com os brancos 

conseguiam de alguma forma conhecimento da escrita, sendo alfabetizados, utilizando 



 

872 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

informações contra os poderes existentes. Outro exemplo são os imigrantes, pessoas que 

vieram para o Brasil no final da escravatura, buscando cumprimento de seus direitos, 

principalmente, a garantia à alfabetização:  

 

No caso do Brasil, a história da EPJA acompanha seu percurso de constantes lutas 

de superação de processos bastante intensos de opressão - processos em que se 

produziram elites e estado, na maior parte da história, descompromissados com a 

população e com a garantia de seus direitos. (Op. cit., p. 42). 

 

Com o reconhecimento do direito a educação para todos, os governos passaram a criar 

campanhas, para desenvolver a educação de forma que atendesse às pessoas que não tiveram a 

oportunidade de estudar na idade certa, por algum motivo, entendendo que o analfabeto não é 

um problema.  

Em 2000, com a implantação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

de Jovens e Adultos, veio a proposta de atender a três funções: a reparadora, que tinha a 

intenção de reconhecer que a educação teria estado direcionada para a elite; equalizadora, que 

visava à garantia dos direitos que os indivíduos não receberam, na vida social, no trabalho e 

na educação; e a permanente, que visava uma educação ao longo da vida, respeitando todo 

conhecimento do indivíduo: 

 

Chegando à discussão de enfoques atuais de EPJA, defendemos a necessidade de 

reconhecimento das particularidades dessa modalidade de educação, dentro de 

elementos educativos comum a todas as modalidades. Por um lado, o 

reconhecimento do pertencimento da EPJA a um sistema educacional (não estamos 

nos referindo apenas a um sistema escolar, mas também a ele) possibilita que ela se 

beneficie e se enriqueça com os avanços de outros campos educativos, também 

oferecendo a eles, em reciprocidade, elementos de avanços. (Op. cit., p. 45). 

     

Considerando os processos de ensino e aprendizagem da Educação de Jovens e 

Adultos, os quais respeitem as particularidades dos indivíduos desta modalidade de ensino, os 

educadores devem realizar a valorização histórica, social e cultural dos múltiplos saberes 

cotidianos dos jovens e adultos, reconhecendo o empoderamento dos conhecimentos de 

mundo, elaborados por eles. Portanto, o modelo social de Educação de Jovens e Adultos deve 

ter seus métodos apropriados de ensino e aprendizagem da leitura dos textos e dos contextos, 

visto que trazem consigo experiências de vida para o interior da escola. 
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A reflexão da formação da prática docente de educação de jovens e adultos está 

articulada à aprendizagem permanente, currículo e abordagem sociocultural de ensino e 

aprendizagem. 

 

Aprendizagem permanente 

 

A formação de professores tem sido entendida como as redes de conhecimentos, 

nomeadas por alguns autores como rizomas, devido às várias formas de conhecimentos que o 

professor adquiriu no seu tempo de magistério, devidos às experiências anteriores com a 

Educação de Jovens e Adultos. Essa prática pedagógica tem sua singularidade, a qual 

atravessa por vários caminhos diferenciados, compostos por vários elementos diversos, mas 

com riqueza de variedade de saberes. Com o objetivo de articular o conhecimento científico 

com as práticas sociais, as redes de conhecimentos emergentes, nas formações de professores,   

 

[...] tem sido possível verificar como as redes de conhecimentos emergentes – ou 

rizomas, como também nomeados por alguns autores – atravessam fronteiras dos 

níveis de formação/titularidades; tempos de magistério; experiência anterior com a 

educação de jovens e adultos (EJA); práticas pedagógicas, para se fazerem novas e 

complexas formas de compreender e aprender a realidade da EJA, em traçados 

desiguais, diferenciados, heterogêneos, mas ricos da diversidade de saberes, e que 

produzem mosaicos que se conectam, unem-se, dão-se nós, transpõem fios e se 

enredam em uma trama sempre renovável (PAIVA, 2012, p. 84-85). 

 

A atuação do poder público organiza sua oferta da educação à medida que sofre a ação 

da população pobre desassistida, que começa a reivindicar seus direitos, através de 

associações e pelo movimento religioso, associando essa educação como fonte de poder da 

sociedade em conquistar seus direitos. A educação popular e a educação de adultos, 

reivindicadas pelos movimentos organizados da sociedade civil, foram possíveis porque 

faziam críticas ao Estado autoritário, porque este não o tinha interesse de ofertar educação 

para a população, excluindo-a do direito à educação pública. 

Tornar-se um educador crítico, reflexivo e dialógico, implica compreender que precisa 

participar do projeto na sociedade, para a transformação de seus participantes na educação, 

que vai além da escolarização, obtendo conhecimento de seus direitos e usá-los de forma 

consciente.  
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Por entendermos o ser humano como inacabado, a formação de professores tem que 

valorizar conhecimentos do cotidiano, que fazem da leitura de mundo articulada à leitura das 

palavras dos textos. Por isso, conhecer seus alunos é essencial na construção do saber, da 

escrita e da leitura. Os programas de formação usam as práticas e saberes dos professores de 

forma pontual e superficial, não valorizando a vivência do cotidiano do aluno, 

impossibilitando a construção de redes de conhecimentos que ampliem e reorientem as 

concepções e práticas cotidianas. 

Outro fundamento importante, além do saber, que faz parte da formação, é 

entendermos que educador e alunos são sujeitos sempre em formação, porque vivenciam, por 

toda vida, processos de ensino e aprendizagem. Os profissionais da educação devem 

reconhecer que é preciso que haja uma formação própria para a docência, relativas ao 

exercício regular de sua prática, eliminando procedimentos equivocados, que não contribuem 

para intensificar os processos de aprendizagens dos jovens e adultos. 

 

Currículo  

 

Estudos realizados sobre o trabalho do professor, na Educação de Jovens e Adultos, 

mostram que é preciso conhecer os alunos trabalhadores, que necessitam aprender e 

compreender os conhecimentos escolares, não adquiridos na idade certa, portanto, necessitam 

adquirir esses saberes, para facilitar seu convívio na sociedade. Diante disso, o professor tem 

que compreender que o indivíduo, que está procurando qualificação através da educação, 

exerce seu papel de cidadão de direito. Todavia, é preciso entender que o educando está 

atrasado nos estudos, não por ser uma pessoa desinteressada, preguiçosa ou até mesmo sem 

capacidade intelectual, mas sim por algum motivo na sociedade que o impediu de estudar. 

O currículo é visto como operações das relações de poder em que os seus idealizadores 

têm em suas mãos o poder de direcionar em que conhecimento deseja formar os estudantes, 

escolhendo quais conteúdos deverão ser ministrados, objetivando a formação dos indivíduos 

envolvidos. Os currículos não são neutros.  

O currículo, pensado na formação de identidade da EJA, acontece na medida em que o 

sujeito obtém conhecimento, passando a internalizar valores considerados indispensáveis para 

determinado grupo social, podendo ser usados para escolher conteúdos, selecionando quais 
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serão necessários para determinar a formação que deseja construir, descartando 

conhecimentos que julgam não necessários. Numa sociedade capitalista, o currículo é usado 

para formação da mão de obra, materializado durante a transformação do ser humano em 

mercadoria apta, para atender os interesses da minoria, que tem o poder do capital. Assim, o 

currículo é visto como instrumento de poder, isto é, ―[...] o conhecimento que constitui o 

currículo está inextricavelmente, centralmente, vitalmente envolvido naquilo que somos, 

naquilo que nos tornamos na nossa identidade, na nossa subjetividade [...]‖ (SILVA, 2002, p. 

15).  

 

Abordagem sociocultural de ensino e aprendizagem 

 

Após a segunda guerra mundial, ouve uma preocupação com a cultura popular, 

enfatizada por Paulo Freire. Nos países industrializados, volta seus valores para o povo em 

geral. Nos países menos desenvolvidos, esses movimentos são mais voltados para as camadas 

socioeconômicas marginalizadas, com alguns esforços direcionados para a alfabetização de 

adultos. Sobre a importância da leitura, na Educação de Jovens e Adultos, Freire (2006, p. 11) 

entende que: 

 

[...] A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta 

não prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua leitura 

crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto.  

 

Os educadores de jovens e adultos precisam entender que o homem é um sujeito da 

educação, constroem relações, saberes e memórias, no interior da interação dialética do 

homem com o mundo e cultura material e imaterial. O educador e educando, ao elaborarem as 

leituras das palavras dos textos e do mundo, desmistificam e transformam  a realidade de 

exclusão, violência e de desigualdade social, ou seja, ler ―[...] a palavra e aprender como 

escrever a palavra, de modo que alguém possa lê-los depois, são precedidos do aprender como 

‗escrever o mundo, isso é, ter a experiência de mudar o mundo e de está em contato com o 

mundo‖ (FREIRE; MACEDO, 2015, p. 83).  

Sendo o homem sujeito de sua própria educação, poderá ser promovido por ele mesmo 

e não ser instrumento de ajuste deste à sociedade, porque assumirá cada vez mais esse papel 

crítico e participativo na sociedade, escolhendo, decidindo e libertando-se. 
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Na sociedade capitalista, o homem deixa de desenvolver seus conhecimentos 

criticamente, porque não pretende que o oprimido adquira capacidade de consciência crítica, 

reflexiva e analítica. O opressor mistifica a realidade e o oprimido capta de maneira mística e 

não crítica. A necessidade do trabalho de humanizar deve ser inicialmente de libertação do 

sujeito oprimido que não consegue formar uma consciência crítica, tornando-se incapaz de 

transcender essas chamadas situações-limites, como violência, miséria, exclusão social, etc. 

Quando o ser humano percebe essas situações-limites, mediante as práticas de 

alfabetizar letrando, o educador e educando consideram que podem tomar atitudes para mudá-

las de maneira cada vez mais crítica, para alcançar o possível ainda não experimentado. A 

libertação não chegará por acaso, mas pela práxis de sua procura e da sua construção 

cotidiana, como processos permanentes de humanização. 

As sociedades objetos são dependentes, caracterizadas por processos culturais 

alienados e alienantes, em que não há predominância de pensamento autêntico, ficando 

sempre dependendo do pensamento da sociedade dominante. O homem alienado imagina que 

seu pensamento não tem valor, ficando atraído pelo estilo de vida da sociedade dominante. 

Quando o homem responde de forma original seu pensamento para a sociedade, 

integrando em seu contexto, refletindo, participando e sente-se desafiado constantemente pela 

realidade que está inserido, modifica a realidade, como também a si próprio, cada vez mais e 

de maneira diferente. 

A relação professor e aluno, na Educação de Jovens e Adultos, deve ser horizontal, 

para que, antes e durante a internalização e a construção dos saberes das ciências e das 

práticas sociais, assumem-se como sujeitos de sua própria educação. A construção dos 

processos dialógicos, críticos, reflexivos e contextualizados da alfabetização científica devem 

ser permanentemente desenvolvidos, dentro e fora da sala de aula, para que professor e aluno 

possam refletir conjuntamente de forma crítica os objetos e as relações, que   mediatizam os 

processos socioculturais de ensino e da aprendizagem das práticas de leituras e da escrita.  

 

Metodologia  

 

O estudo foi construído de março a julho/2017, mediante pesquisa qualitativa, 

bibliográfica e de campo. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas juntos aos sujeitos de 
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pesquisa: duas professoras do Centro Educacional de Educação de Jovens e Adultos Dr. 

Claudio Fialho.  

 

Resultados 

 

Apresentamos os resultados da pesquisa qualitativa de campo, realizada através de 

entrevista semiestruturada junto a duas professoras do Centro Educacional de Educação de 

Jovens e Adultos Dr. Claudio Fialho. 

A alfabetização da leitura de jovens e adultos, segundo professora ―A‖, é entendida 

como a leitura de jovens e adultos construída durante a vida toda, ou seja, leitura da palavra e 

do mundo.  A alfabetização da leitura nasce na prática social. 

Segundo a docente, a alfabetização da leitura de jovens e adultos deve propiciar aos 

jovens e adultos (que tiveram acesso à escola, mas a permanência à educação formal foi 

pequena), processos de aprendizagens formais que possibilitem condições de leituras 

ampliadas dos conteúdos de textos e contextos. Os jovens e os adultos elaboram saberes. 

Então, essa prática de alfabetizar está na constante leitura de mundo (que acontece durante a 

vida toda), ela vem dentro da proposta da Educação de Jovens e Adultos, anterior à leitura da 

palavra escrita.  

A alfabetização da leitura de jovens e adultos
2
 é compreendida pela a professora ―B‖, 

não somente como a iniciação da práxis da escrita e da leitura, mas, sim, como a permanente 

ampliação das vivências das leituras dos textos e contextos, que são elaboradas 

constantemente no interior da vida cotidiana. O aluno está sempre aprendendo, o 

conhecimento é contínuo, não tem limites. Todavia, na alfabetização tradicional, o docente 

trabalha o ba – be – bi –bo – bu. Não utiliza atividades lúdicas.  

A alfabetização de Jovens e Adultos é compreendida pela professora ―A‖, como a 

construção permanente de aprendizagem dos conteúdos formais, vinculados às experiências 

construídas ao longo da vida dos jovens e adultos. Eles não vivenciaram as práticas de 

                                                           
2
 A construção da alfabetização de jovens e adultos, na teoria dialética do conhecimento, inicia pelas reflexões 

docentes e discentes sobre os significados dos saberes das práticas, articulados aos saberes científicos, ou seja, a 

―[...] a teoria dialética do conhecimento tem como ponto de partida a prática social; 2º a teoria está em função do 

conhecimento científico da prática social e serve como guia para ações transformadoras [...] (CORAZZA apud 

GASPARIN, 2012, p. 05).  
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alfabetização do conteúdo científico, porque estavam trabalhando, cuidando da família, 

precisaram viajar, muitos desistiram, não fizeram suas tarefas necessárias por falta de tempo. 

Por isso, faz-se necessário construir material adequado à aprendizagem do aluno, 

aproximando o conteúdo científico do conteúdo das práticas sociais, para que possam utilizá-

los de forma reflexiva, crítica e autônoma em sua vida cotidiana e profissional. Para isso, o 

educador tem que valorizar os conteúdos das práticas sociais dos discentes.  

O material didático que vem para escola é pouco utilizado pelos professores. Na sala 

de aula, os professores pesquisam, poucas coisas são tiradas do livro didático, até porque esse 

material é só um apoio. O conteúdo não deve ser trabalhado longe das experiências cotidianas 

dos alunos. O professor, como pesquisador, tem que produzir seu material, visando 

desenvolver aulas reflexivas, críticas e dialógicas, valorizando as experiências dos alunos, que 

trazem ao longo da vida. 

A professora ―B‖ considera que nem todos os alunos aprendem da mesma maneira, 

sendo necessário, por parte do docente, elaborar diferentes processos de aprendizagem, e 

identificar qual é a melhor maneira de ensinar cada aluno, não trabalhando somente com 

material didático enviado pelo Ministério da Educação (MEC).  

A professora ―B‖ afirmou que trabalha vários tipos de conteúdos, principalmente, os 

conteúdos provenientes da vivência do educando, ministrados de maneira interdisciplinar
3
, 

mas há grande dificuldade na compreensão, devido que o conteúdo formal raramente não está 

distanciado da realidade local, o qual não foi produzido na região, dificultando a compreensão 

dos conteúdos científicos por não dialogarem com as vivências dos educandos. Todavia, hoje 

já temos materiais mais elaborados de forma contextualizada, sendo construídos pensando na 

valorização dos conteúdos do cotidiano do educando. 

Sobre os recursos didáticos, a professora ―A‖ considera que hoje quem visita a 

biblioteca do Centro Educacional Cláudio Fialho, observa que não temos apenas módulos, nós 

temos materiais didáticos, paradidáticos, coleções, que dependem muito de cada equipe, de 

cada um de nós, se desprendermos, sempre que possível, do conteúdo oficial, visando a 

                                                           
3
 A alfabetização de jovens e adultos, mediada pela prática docente, construída no interior da 

interdisciplinaridade, é entendida de forma ampliada, histórica, crítica e reflexiva, porque a ―[...] a alfabetização 

não termina com o domínio da leitura e da escrita. É algo que acompanha o indivíduo por toda a vida. [...]‖ 

(FAZENDA, 2016, p. 95). 
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construção de aulas que facilitem a compreensão e a aprendizagem contextualizada dos 

educandos. 

Sobre os recursos tecnológicos, a docente ―B‖ comentou que usa data show, televisão, 

DVD, etc. O material didático do tele ensino é bem parecido com que acontece no ensino 

regular, esses materiais vêm para escola e poucos professores utilizam. 

A mediação da prática docente é um desafio, porque o aluno apresenta dificuldade 

para aprender e entender de forma descontextualizada os conteúdos científicos, visto que o 

aluno da Educação de Jovens e Adultos vivencia os conteúdos cotidianos, como, por exemplo, 

o pedreiro que teve que trabalhar o dia inteiro, e chegando a sua casa, ainda tem que estudar o 

módulo, ler alguma coisa. O professor precisa ser mediador, pensando no aluno, para ajudá-lo 

em sua aprendizagem, a partir da construção de práticas de ensino e de aprendizagens 

contextualizadas, reflexivas e críticas, que ampliem os processos de alfabetização das leituras 

dos conteúdos dos textos e dos contextos.  

 

Conclusão 

 

O presente estudo teve como objetivo compreender como são elaboradas as mediações 

da prática docente, vivenciadas durante a alfabetização de jovens e adultos do Centro 

Educacional de Educação de Jovens e Adultos ―Dr. Cláudio Fialho.‖ 

As práticas de letramento fazem parte do processo de constituição alfabetização da 

educação de jovens e adultos. A prática docente de ensino crítico, reflexivo e contextualizado 

prioriza a articulação dos conteúdos científicos com os conteúdos cotidianos. Por isso, 

devemos evitar a educação bancária que prioriza a memorização acrítica das palavras e do 

entendimento superficial sobre as relações sociais. 

Percebemos que a construção permanente da alfabetização de jovens e adultos é 

condição básica para ampliar as práticas de leituras dos textos e dos contextos. Os saberes da 

alfabetização de jovens e adultos, mediados pela prática docente, contribuem para 

desenvolver o processo ensino e aprendizagem dos conteúdos das ciências e dos saberes das 

vivências cotidianas. Os alunos, na educação crítica, são sujeitos capazes de interpretar, 

refletir, analisar e compreender imagens, as representações sociais, discursos, etc. 
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As professoras evidenciaram que muitas crianças eram alfabetizadas, com auxílio de 

cartilhas, onde todas tinham que repetir e memorizar as letras e as sílabas sem nenhum 

significado. Atualmente, na educação de jovens e adultos, na prática docente, faz-se presente, 

a frequente construção do letramento de processos de ensino dialógicos, reflexivos e 

contextualizados dos conteúdos dos textos, desenvolvendo aprendizagens colaborativas e 

participativas das múltiplas leituras. 

As práticas, ampliadas de alfabetização de leitura e produção de textos, desenvolvidas 

na escola, articuladas ao letramento, possibilitam, aos jovens e adultos, aprendizagens críticas, 

reflexivas e contextualizadas, mediadas pela prática docente não bancária.  

 

Referências 

 

CAGLIARI, Luiz Carlos. 3. Alfabetização: o duelo dos métodos. In: Ezequiel Theodoro da 

Silva (Org.). Alfabetização no Brasil: questões e provocações da atualidade. Campinas, SP: 

Autores Associados, 2007.  

 

FAZENDA, Ivani. A construção de uma alfabetização interdisciplinar – ensaio. In: ______ 

Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. 18. ed. Campinas, SP: Papirus, 2016.  

 

FECHA, Ramón; MELLO, Roseli Rodrigues. A formação de educadoras e educadores para 

um modelo social de educação de pessoas jovens e adultas: perspectiva dialógica. In: Revista 

da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade. Salvador: UNEB, 2012. 

 

FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. 47. ed. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

 

______ ; MACEDO, Donaldo. Alfabetização: leitura do mundo, leitura da palavra. 7. ed.  

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. 

  

FOUCAMBERT, Jean. A leitura em questão. Porto Alegre: Artes Médicas, 1994.  

 

GASPARIN, João Luiz. Uma didática para a pedagogia histórica-crítica. 5. ed. Campinas, 

SP: Autores Associados, 2012.  

 

PAIVA, Jane. Formação docente par a educação de jovens e adultos: o papel das redes no 

aprendizado ao longo da vida. In: Revista da FAEEBA: Educação e Contemporaneidade. 

Salvador: UNEB, 2012. 

 

SANTOS, Carmi Ferraz; ALBUQUERQUE, Eliana Borges Correia. Alfabetizar letrando. 

Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 



 

881 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

SEGRILLO, Priscila Marengo; SILVA, Albina Pereira de Pinho. Alfabetização e letramento 

na educação de jovens e adultos. Disponível: 

https://www.google.com.br/search?q=Alfabetização+e+letramento+na+educação+de+jovens+

e+adultos&oq=Alfabetização+e+letramento+na+educação+de+jovens+e+adultos&  Acesso: 

05/06/2017.  

 

SILVA, Tomas Tadeu da. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do 

currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.  

 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 1999. 

  



 

882 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

NOVOS OLHARES SOBRE A PEDAGOGIA 

 

Rosemeire Ferrarezi Valiante 

Universidade Federal de Rondônia/Campus de Guajará-Mirim 

rosevaliante@unir.br 

 

Noely de Assunção Gomes 

Instituição de Ensino Superior de Cacoal 

noelygomes@outlook.com.br  

 

Priscila Dayse Gomes Nascimento 

Instituição de Ensino Superior de Cacoal 

prydayse@gmail.com  

 

GT 3. Formação e Trabalho Docente  

 
RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo descrever o desenvolvimento da Pedagogia através dos tempos, alcançando o 

patamar de novas ramificações originárias da ciência mãe. Utilizou-se como referencial teórico, autores 

conhecidos em suas áreas como: Barreto (2010); Cambi (1999); Freire (1981); Linderman (1962); Libâneo 

(2004); Meirieu (2002); Matos (2014); Neto (2009); Ribeiro (2010). Buscou-se, primeiramente, através da 

pesquisa bibliográfica, o suporte para o início do trabalho. A seguir, partiu-se para pesquisa em campo, no 

município de Guajará-Mirim/RO, para através de entrevistas semi estruturadas obter-se as informações, com 

propósito de saber se há o conhecimento por parte das escolas, hospitais, entidades sociais e distribuidoras de 

produtos em geral da formação de pedagogos específicos para atuação nessas áreas. O resultado mostrou que 

sequer os professores que trabalham com jovens e adultos têm conhecimento sobre a Andragogia, assim como, 

os demais participantes da pesquisa julgam ser desnecessário o profissional formado em Pedagogia para atuar 

nos respectivos locais de trabalho. 

 

Palavras-chave: Pedagogia. Pedagogia Hospitalar. Pedagogia Empresarial. 

 

ABSTRACT 
This work aimed to describe the development of Pedagogy through time, reaching the level of new branches 

originating in mother science. We used as theoretical reference, authors known in their areas as: Barreto (2010); 

Cambi (1999); Freire (1981); Linderman (1962); Libaneo (2004); Meirieu (2002); Matos (2014); Neto (2009); 

Ribeiro (2010). We sought, first, through bibliographic research, the support for the beginning of the work. Next, 

we set out for field research, in the municipality of Guajará-Mirim / RO, through semi-structured interviews to 

obtain the information, in order to know if there is knowledge on the part of schools, hospitals, social entities and 

distributors of products in general for the training of specific pedagogues to work in these areas. The result 

showed that even teachers working with young people and adults have no knowledge about Andragogy, as the 

other participants in the research believe that it is unnecessary for professionals trained in Pedagogy to work in 

their respective places of work. 

 

Keywords: Pedagogy. Hospital Pedagogy. Business Pedagogy. 

 

 

Introdução 

Ao falarmos sobre Educação Formal, a primeira ciência que nos vem à mente é a 

Pedagogia, haja vista, ser a mesma o início do processo de formação do conhecimento 
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estruturado. É inegável a contribuição dos sofistas e pré-socráticos no intuito de tornar a 

educação o mais definido e sistematizado para aquela época.  

Desta forma, observando-se o contexto político, social, econômico e cultural, a 

Pedagogia passou por várias transformações em sua teoria e prática, buscando atender às 

necessidades de cada época. 

Considerando-se as diversas formas de atuação do profissional em Educação, o 

pedagogo está presente em várias instâncias da prática educativa e seu papel vincula-se à 

organização e aos processos metodológicos de aquisição de saberes. 

Ao referir-se à ―profissão de pedagogia‖, Meirieu (2002, p.11) aponta a coexistência 

de duas ordens de conhecimentos docentes, isto é, ―[...] os saberes da prática, de caráter 

essencialmente empírico, e os saberes da teoria, amplamente modelizados – ―o que se faz‖ – e 

nem sempre se sabe dizer e ―o que se diz‖ sem que seja verdadeiramente destinado a ser feito. 

Para o autor, o professor deve estar no meio dessas ordens e manter vínculo 

permanente e irredutível entre elas para que possa ocorrer o ato educativo, no qual o indivíduo 

pretende-se educador, enquanto outros, diante dele, têm a atribuição de serem educados. 

Percebe-se, entretanto, com o passar dos anos, que a pedagogia era mais do que a ciência que 

prescrevia métodos e técnicas de como ensinar as crianças. 

Os estudos agregados sobre Psicologia e Sociologia, dentre outras ciências, 

demonstrou que os adultos aprendem de forma diferente das crianças, pois já trazem em sua 

formação experiências que não podem ser descartadas. Da mesma forma, hospitais, 

associações que trabalham com os aspectos sociais e empresariais, foram percebendo que a 

Pedagogia desenvolvia vieses direcionados a cada um desses setores.  

Tendo por base o fato de que em conversas informais buscamos perceber o 

conhecimento que a população tinha sobre as várias atuações do pedagogo, e obtendo como 

respostas sempre a ―instituição escolar‖, optamos por desenvolver esse trabalho informando 

os outros vieses da Pedagogia e realizando uma pesquisa de campo a fim de verificar se há, 

em algum local, o pedagogo que não seja ―o pedagogo escolar‖. 

Convidamos você, leitor, a percorrer conosco um pouco da história da Pedagogia e os 

resultados de nossas pesquisas. 

 

Identificação do objeto pesquisado  
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A partir do estudo do desenvolvimento da Pedagogia através dos tempos, alcançando o 

patamar de novas ramificações originárias da ciência mãe, foi realizada pesquisa em campo, 

no município de Guajará-Mirim/RO, para através de entrevistas semiestruturadas obter-se as 

informações, objetivando saber se há o conhecimento por parte das escolas, hospitais, 

entidades sociais e distribuidoras de produtos em geral da formação de pedagogos específicos 

para atuação nessas áreas. 

 

Fundamentação teórica 

 

Ao falarmos em Pedagogia, a primeira palavra que nos vem à mente é educação e, por 

ela, entendemos o aperfeiçoamento das faculdades físicas, psíquicas, intelectuais e morais 

associados ao conhecimento, práticas e manifestações da sociedade. 

Foi na Antiguidade, especificamente na Grécia, que surgiram os primeiros modelos de 

escolas; em Atenas, eram denominadas ―lojas de ensinar‖ e, com várias mudanças, chegamos 

à escola que conhecemos hoje. 

A educação grega, em seu conceito de Paidea, buscava a formação do homem ideal, 

em seus aspectos físico, espiritual, pessoal, político, técnico e moral. 

A educação romana, na idéia de Humanistas, visava à formação do homem 

cosmopolita e universal, com predomínio da retórica, compostura mais pragmática voltada ao 

cotidiano e à ação política. 

Conforme as sociedades foram evoluindo em seus estágios de desenvolvimento, foi-se 

exigindo da escola novas formas de atuação de acordo com seus espaços, em seus sistemas, 

nos seus modos de ensinar, até chegarem à estrutura escolar que conhecemos hoje. 

Assim, ―a ciência e a escola são levadas a substituir o papel da religião e da Igreja nos 

processos de socialização. [...] A escola começa a ser entendida como ‗templo do saber‘, e a 

função do professor, como um apostolado‖ (BARRETO, 2010, p. 205). 

Na escola, existe ainda a convivência compulsória entre iguais e diferentes, na qual o 

aluno se encontra envolto em conflitos que, por vezes, nascem de circunstâncias desde as 

mais corriqueiras e se mostram, principalmente, quando o aluno percebe que perdeu a 

exclusividade. 
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Nesse sentido, o ambiente escolar deixa de ser mero espaço de aprendizagem formal e 

se torna palco de frustrações, realizações, disputas, competitividade e dificuldades de relações 

interpessoais. Partindo dessas considerações sobre a escola, desde que existe a necessidade de 

educar as crianças e de promover sua integração no contexto sociocultural, existe a 

Pedagogia.  

O termo ―Pedagogia‖ originou-se na Grécia Antiga a partir das palavras “paidós” 

(criança) e ―agogé” (condução). Escravos cultos, os paidagogos, eram incunbidos de cuidar e 

ensinar as crianças daquela sociedade. 

Atualmente, a Pedagogia é considerada o conjunto de saberes e práticas que competem 

à educação como fenômeno social e recebe influências de diversas ciências, como a 

Psicologia, a Sociologia, a Antropologia, a Filosofia, entre outras. 

A Educação foi, e é pesquisada, por teóricos que se debruçam sobre os estudos da 

Pedagogia e dos pedagogos. Cada teórico entendendo o modelo pedagógico como forma de 

representar a situação pedagógica nas relações de ensino e aprendizagem formula sua teoria. 

Em todas as classificações denominadas e descritas por tais teóricos, fica caracterizado 

que a aprendizagem se concretiza por meio da relação que o aluno estabelece com o objeto a 

ser conhecido. O professor age intencionalmente e crê que o conhecimento do aluno é o ponto 

de partida para o crescimento de sua aprendizagem e, que é capaz de aprender sempre. 

Libâneo (2004, p.30) considera a Pedagogia como ―[...] um campo do conhecimento que se 

ocupa do estudo sistemático da educação, isto é, do ato educativo, da prática educativa 

concreta que se realiza na sociedade como um dos ingredientes básicos da configuração da 

atividade humana. ‖ 

Segundo o autor, ela possui objeto, problemáticas e métodos próprios de investigação, 

configurando-se como ―ciência da educação‖, e o pedagógico da ação educativa se expressa 

na intencionalidade, no direcionamento dessa ação. 

Vimos, até esse ponto, a Pedagogia dentro de seu processo histórico e direcionada aos 

ensinamentos voltados às crianças. Por séculos e séculos, os ensinamentos foram transmitidos 

tendo por base os estudos que abrangiam de certa forma, até o adolescente. 

Outros teóricos começaram a analisar o comportamento de jovens e adultos em sua 

relação com a aprendizagem, e perceberam que algo precisava ser modificado, pois a 

aprendizagem ocorria de forma diferenciada daquela repassada pelos teóricos da pedagogia.  



 

886 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Surge, então, em 1950 um teórico por nome Malcolm Knowles, nos EUA, propondo 

uma nova forma de educar os jovens e adultos: chamou-a de Andragogia. 

 

Andragogia: como ensinar adultos sem se tornar maçante 

 

A Andragogia visa a Educação de Adultos, e tem como proposta estuda-lo por 

completo: sua vida, seu trabalho, seus sentimentos, suas habilidades, seus conceitos, seus 

gostos, seu comportamento, enfim, tudo o que está relacionado com o seu ser. 

A Andragogia, como ciência da educação de adulto, não pode ser concebida como 

uma extensão, pura e simples, do campo de ação da Pedagogia, pois seria impossível 

pretender aplicar os conceitos, metodologia, estrutura e organização de uma ciência concebida 

para outro espaço vital. Entretanto, a evolução do ser humano ainda não foi percebida por 

inúmeras instituições de ensino, no que diz respeito à educação. Escolas e universidades ainda 

aplicam, para os adultos, as mesmas técnicas de ensino empregadas nas escolas de ensino 

fundamental e médio.  

Este fato foi percebido por Linderman (1962, p.23), que escreve sobre a educação de 

adulto, ou seja,  

 
[...] a educação do adulto será através de situações e não de disciplinas. Nosso 

sistema acadêmico cresce em ordem inversa: disciplina e professores constituem o 

eixo educacional. Na educação convencional é exigido que o estudante ajuste-se ao 

currículo estabelecido: na educação do adulto o currículo é constituído em função da 

necessidade do estudante. As matérias só devem ser introduzidas quando 

necessárias. Textos e professores têm um papel secundário neste tipo de educação; 

eles devem dar a máxima importância ao aprendiz. 

 

Na educação convencional é exigido do estudante ajustar-se ao currículo estabelecido; 

na educação de adulto, onde o currículo é construído em função da necessidade do estudante.  

Adultos que desejam manter sua mente arejada e vigorosa começam a aprender através do 

confronto das situações pertinentes. Buscam seus referenciais nos reservatórios de suas 

experiências.  

Uma das grandes distinções entre a educação de adulto e a educação convencional é 

encontrada no processo de aprendizagem em si mesmo. Nenhum outro, senão o humilde pode 

vir a ser um bom professor de adulto, pois na classe do estudante adulto a experiência tem o 

mesmo peso que o conhecimento do professor. Ambos são compartilhados pares a par. De 

fato, em algumas das melhores classes de adultos é difícil distinguir quem aprende mais: se o 
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professor ou o estudante. Este caminho duplo reflete, também, na divisão de autoridade. Na 

educação convencional, o aluno se adapta ao currículo oferecido, mas na educação de adulto, 

o aluno ajuda na formulação do currículo, ―[...] sob as condições democráticas, a autoridade é 

do grupo. Isto não é uma lição fácil, mas enquanto não for aprendida, a democracia não tem 

sucesso. ‖ (Idem, p. 166). 

O mesmo teórico identificou, pelo menos, cinco pressupostos chaves para a educação 

de adultos, e que mais tarde transformaram-se em suporte de pesquisas. Hoje, eles fazem parte 

dos fundamentos da moderna teoria de aprendizagem de adultos. 

 
1. Adultos são motivados a aprender na medida em que experimentam que suas 

necessidades e interesses serão satisfeitos. Por isso estes são os pontos mais 

apropriados para se iniciar a organização das atividades de aprendizagem do 

adulto. 

2. A orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida; por isto as 

unidades apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são as 

situações de vida é não disciplinas.  

3. A experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender; por isto, o centro da 

metodologia da educação do adulto é a análise das experiências.  

4. Adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos; por isto, o papel 

do professor é engajar-se no processo de mútua investigação com os alunos e não 

apenas transmitir-lhe seu conhecimento e depois avaliá-los.  

5. As diferenças individuais entre pessoas crescem com a idade; por isto, a 

educação de adultos deve considerar as diferenças de estilo, tempo, lugar e ritmo. 

(Ibid, p. 170-174) 

 

A Psicoterapia foi uma das ciências que mais contribuíram para a Andragogia. Isto 

porque os psicoterapeutas estão voltados essencialmente para a reeducação e, em especial, da 

população adulta. O aprendizado adulto é um processo participativo contínuo, que se inicia 

com um indivíduo e uma experiência. Ele ajuda o aprendiz a dar significado à experiência. 

O professor precisa se transformar num tutor eficiente de atividades de grupos 

devendo demonstrar a importância prática do assunto a ser estudado, deve transmitir o 

entusiasmo pelo aprendizado, a sensação de que aquele conhecimento fará diferença na vida 

dos alunos. 

As características de aprendizagem dos adultos devem ser exploradas através de 

abordagens e métodos apropriados, produzindo uma maior eficiência das atividades 

educativas. Os alunos têm experiências de vida mais numerosas e mais diversificadas que as 

crianças. Isto significa que, quando formam grupos, estes são heterogêneos em conhecimento, 

necessidades, interesses e objetivos.    
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Diferenças e semelhanças entre Andragogia e Pedagogia 

 

A Andragogia é a ciência e a arte da educação de adultos, enquanto a Pedagogia é a 

arte e a ciência da educação de crianças e adolescentes. Ambas formam a base da 

Antropologia, ou seja, a arte e a ciência de educar permanentemente o ser humano em 

qualquer período de seu desenvolvimento psicológico em função de sua vida cultural e social.  

A Pedagogia e a Andragogia se fundamentam em princípios diferentes. Na Pedagogia, 

o professor é o centro das ações, decide o que ensinar como ensinar e avalia a aprendizagem. 

Autoritarismo de quem sabe; recompensa ao conformismo. Crianças (ou adultos) devem 

aprender o que a sociedade espera que saibam seguindo um currículo padronizado. 

Aprendizagem como produto, como destino final. O ensino é didático, padronizado e a 

experiência do aluno tem pouco valor, e a orientação da aprendizagem é por assunto ou 

matéria. A motivação para a aprendizagem é resultada de estímulos externos ao aluno, como 

notas, classificações escolares e apreciações do professor. A finalidade é obter o êxito e 

progredir em termos escolares. 

Na Andragogia, a aprendizagem adquire uma característica mais centrada no aluno, na 

independência e na autogestão da aprendizagem. Igualdade, discordância permitida, relação 

entre pessoas. A razão de aprendizagem adulta é aprender o que realmente precisa saber 

(aprendizagem para a aplicação prática na vida diária). Aprendizagem como processo, como 

jornada. A experiência é rica fonte de aprendizagem, através da discussão e da solução de 

problemas em grupo. Aprendizagem baseada em problemas, exigindo ampla gama de 

conhecimento para se chegar à conclusão. Os alunos são sensíveis aos estímulos de natureza 

externa, mas são os fatores de ordem interna que os motivam para a aprendizagem. Os adultos 

estão dispostos a iniciar um processo de aprendizagem desde que compreendam sua utilidade 

para melhor enfrentar problemas reais de sua vida pessoal e profissional.  

Os aspectos que constituem as semelhanças de maior relevância entre Pedagogia e 

Andragogia dizem respeito à educação permanente. Analisando-se o conceito de Educação 

Permanente, se chega à conclusão de que não existem diferenças essenciais entre Pedagogia e 

Andragogia no que diz respeito ao objeto e objetivo de estudo. As duas ciências se referem ao 

mesmo objeto que é o homem (criança, adolescente ou adulto) e, ao mesmo objetivo, que é a 

educação do ser humano.  
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Semelhanças relacionadas com os elementos do processo de ensino e aprendizagem: à 

criança ou adolescente; o ambiente onde se desenvolve o ato pedagógico, o docente ou 

professor que se ocupa em delinear a situação de aprendizagem. Elementos do processo de 

orientação e aprendizagem do aluno adulto ou estudante participante: o ambiente onde se 

realiza o ato ou eixo andragógico e o docente andragogo ou facilitador que faz possível a 

criação da situação de aprendizagem.  

Semelhanças no que se refere à Ciência, tanto na Pedagogia quanto na Andragogia 

existe um caminho amplo de conhecimento, claro e comum, construído com múltiplas 

dificuldades através da História da Humanidade. À elas, se assistem o direito de apresentar-se 

como ciências, porque em ambas estão presentes as seguintes características: se fundamentam 

em ideias, princípios, hipóteses, definições, conceitos, modelos e teorias. 

 

Pedagogia Social: a preocupação inconteste com o ser humano 

 

As demandas socioeducacionais do mundo contemporâneo exigem um olhar mais 

abrangente sobre a Educação. Este novo olhar que discute Educação em suas dimensões 

políticas, econômicas, sociais e culturais inclui a escola como uma parte fundamental do 

processo, mas vai além. Trata da educação do homem integral, em todas as suas relações com 

a sociedade, inclui a diversidade individual e social, abrange as transformações e os avanços 

do conhecimento, se dirige às faixas etárias e a todas as etapas da vida.  

Nas últimas décadas, no Brasil, constata-se uma crescente atenção à área social. Os 

registros de projetos socioeducacionais, que se multiplicam continuamente, são uma 

confirmação da diversidade e da diferenciação que atinge tal área. As iniciativas transitam 

entre o setor público e o privado, entre assistencialismo e Educação, entre profissionalismo e 

voluntariado. Ressalta-se, entretanto, nessa área, a ausência da formação de profissionais com 

domínios teóricos e práticos específicos. Contraditoriamente, pode-se afirmar que a Educação 

Social é desconhecida em nosso município.  

As principais referências estão se construindo na prática. Em geral, resultam da 

própria prática que se consolida ou das bases da educação escolar em diferentes níveis ou de 

aportes teóricos provenientes de diferentes áreas, especialmente da Pedagogia, da Sociologia, 

da Psicologia e da Assistência Social. Entretanto, por serem iniciativas isoladas, muitas delas 

bem-sucedidas e exemplares, têm seu efeito multiplicador muito restrito. As pesquisas para 
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atender a abrangência do setor ainda são incipientes. O momento é oportuno e necessário para 

se estabelecer diálogos que avancem na discussão e na construção de um projeto mais amplo 

de Educação Social que atenda demandas e necessidades nacionais.  

O significado científico, disciplinar e intervencionista da Pedagogia Social apresenta 

conceitos diversificados, acumulados no tempo em função dos contextos em que tem sido 

desenvolvido, tal como ocorre com a Pedagogia Geral. Portanto, torna-se importante conhecer 

o processo epistemológico do pensamento sobre a Pedagogia Social para avançar, na 

atualidade, no estabelecimento de diálogos e fronteiras entre a educação escolar, a educação 

não escolar, e educação informal e a educação sociocomunitária. 

O importante é ressaltar, como antecedente, a inclusão da dimensão social na 

Educação que, embora de maneira teórica, propiciou que surgisse no final do século XX um 

trabalho mais científico sobre o tema Pedagogia Social. Outro enfoque expresso na história da 

Pedagogia Social está voltado à formação política dos indivíduos, com valores que defendem 

o nacional socialismo.  

Na década de 70, a Pedagogia Social, enquanto disciplina, foi identificada com a 

Sociologia da Educação. Desconsideraram-se o caráter de análise e descrição da realidade, 

próprios da Sociologia, como distintos de característica de ciência normativa, 

intervencionista, própria da Pedagogia Social. A partir do final dessa década, num processo 

gradual, retomou seu espaço enquanto disciplina, com características próprias. A Pedagogia 

Social estruturou-se em torno de três eixos: 1. educação de adulto, incluindo a terceira idade, 

2. inserção e adaptação social e 3. ação socioeducativa.  

A Pedagogia de Freire difundiu-se e influenciou nas campanhas de alfabetização e na 

Educação em geral. Com uma Pedagogia ―não autoritária‖, a Pedagogia do Oprimido tem 

como objetivo central a ―conscientização‖ como condição para transformação social, 

implicações políticas que transcendem a educação escolar. Pode-se afirmar que Paulo Freire é 

um dos mais importantes representantes brasileiros da Pedagogia Social e que sua obra é 

reconhecida internacionalmente nesta perspectiva.  

Citamos, ainda, os livros Educação como prática da liberdade (1966), Pedagogia do 

oprimido (1970), Cultura popular, Educação popular (1983), Política e Educação (1993), 

Pedagogia da Esperança (1996) e Pedagogia da Autonomia (1996) que é, de forma inconteste, 
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o grande inspirador da Pedagogia Social no Brasil, ainda que ele nunca tenha usado 

exatamente este termo em seus escritos.  

Ainda que as intervenções socioeducacionais estejam presentes em diferentes espaços 

formais e não formais da Educação, a expansão e a consolidação da Pedagogia Social ocorrem 

na educação não formal. 

Num critério estrutural, a educação formal e não formal se distingue por sua inclusão 

ou exclusão do sistema educativo regrado. Assim, por educação formal entende-se o conjunto 

de processos, meios e instituições específicas ou de instrução que estão diretamente ao 

suprimento dos graus próprios do sistema educativo regrado. O formal é, então, o que se 

define em cada país e a cada momento em suas leis e outras disposições administrativas. O 

não formal é o que fica à margem do organograma do sistema educativo graduado e 

hierarquizado. Portanto, tais conceitos apresentam uma relatividade histórica e política: o que 

antes não era formal pode passa a ser formal, do mesmo modo, pode ser formal em um país e 

não o ser em outro. A Educação à Distância e a Educação de Jovens e Adultos em diferentes 

países são exemplos dessa relatividade.  

A ideia básica da Pedagogia Social é promover o funcionamento social da pessoa: a 

inclusão, a participação, a identidade e a competência social como membros da sociedade. 

Seus termos de referência particular aplicam-se aos problemas de integração e de gerência da 

vida que os povos têm em diferentes fases do seu desenvolvimento.  

Essa orientação busca desenvolver uma abordagem pedagógica para responder aos 

problemas e necessidades sociais, que são, por sua vez, conectados aos processos da 

integração do indivíduo à sociedade. As estratégias e os programas pedagógicos são baseados 

em uma abordagem educacional. Enquanto a ação política persegue seus objetivos afetando os 

elementos intrínsecos à sociedade, isto é, as estruturas, as instituições e a legislação; a ação 

pedagógica aspira à transformação da sociedade por meio da influência sobre o seu lado 

pessoal, isto é, a pessoa moral e cultural que ela é. 

No trabalho social, a Pedagogia trata de questões existenciais sobre valores e 

significados. A interação entre o trabalhador e a cidadania é educacional em termo de 

desenvolvimento pessoal, construção da identidade e do crescimento humano. A consciência 

crítica, baseada na abordagem crítica das ciências sociais. A ideia da dignidade humana é 

incluída no conceito do homo educandus.  
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Tradicionalmente, a perspectiva pedagógica no trabalho social não somente se 

concentra em pessoas que precisam de ajuda para sobreviver sob circunstâncias difíceis, mas 

vai além. Ela busca promover processos de desenvolvimento em pessoas que são conectadas a 

valores morais. O processo de ajuda é baseado na máxima Kantiana, que define que cada ser 

humano tem um valor absoluto e original e que, portanto, deveria ser tratado como um 

objetivo em si mesmo e não como um meio de se atingir os objetivos alheios.  

A partir desse ponto de vista, a tarefa educacional do trabalho social é ajudar as 

pessoas a adquirir e a manter a experiência do significado e da dignidade em suas vidas. O 

questionamento pedagógico está diretamente conectado a temas éticos.  

Como um campo de estudo, a Pedagogia Social tem uma abordagem própria, 

considerando pontos de vista de outras disciplinas e reforçando as bases de conhecimento de 

campos profissionais diferentes. A partir deste ângulo, a Pedagogia Social pode ser vista 

como fortalecimento do instrumental teórico da educação para o trabalho social, tratando do 

bem-estar humano. 

A educação social serve, no Brasil, tanto para identificar o trabalhador de nível médio 

e técnico como para designar o trabalhador com formação de nível superior em desvio de 

função. Oficineiros, artesãos, artistas, mestres de capoeira, arte - educadores e monitores em 

geral são agregados a uma mesma categoria descrita que inclui sociólogas, cientistas sociais, 

psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, advogados, historiadores, geógrafos, físicos, 

matemáticos e químicos contratados por organizações não governamentais ou pelo poder 

públicos para exercer funções diferentes da sua área de formação, geralmente no atendimento 

de crianças, adolescentes, jovens, idosos e pessoas fora do sistema de ensino.  

 

Pedagogia Hospitalar: o direito de educação formal a todos, sem distinção 

 

A pedagogia hospitalar consiste em atender aqueles que rompem o processo de 

escolaridade devido a uma enfermidade. É necessário que os fundamentos teóricos e práticos 

da pedagogia abranjam esse público alvo com objetivo de oferecer às crianças e adolescentes 

hospitalizados ou, em longo tratamento, formas de construir conhecimentos. 

Cabe ao pedagogo abraçar essa causa e agir fazendo acontecer e enfrentando diversas 

dificuldades no contexto educacional adaptando-se às realidades, atendendo às modificações 

do quadro clínico, de acordo com o momento de tratamento hospitalar, favorecendo e 
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conciliando as situações problematizadoras. Esse projeto Pedagogia Hospitalar vem sendo 

adotado por instituições que se preocupam em atender aquela clientela que não deve ser 

excluída, por estar afastada da sala de aula, em virtude de sua enfermidade. 

Alguns Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados: 

 Direito à proteção à vida e à saúde, com absoluta prioridade e sem qualquer forma de 

discriminação. 

 Direito a ser hospitalizado quando for necessário ao seu tratamento, sem distinção de 

classe social, condição econômica, raça ou crença religiosa.  

 Direto a estrutura de alguma recreação, programas de educação para saúde, 

acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar. 

 Direito a ter seus direitos constitucionais e os contidos no ECA respeitados pelos 

hospitais integralmente.  

A origem de uma Hospitalização Escolarizada surgiu no Estado do Paraná em parceria 

com Secretarias de Estado e Saúde. Tendo como contribuição, a pesquisa de envolvimento 

teórico e prático entre a realidade acadêmica e a hospitalar.   

O propósito deste projeto de educação hospitalar é de grande importância no que se 

refere aos fatores sociais e psicopedagógicos que envolvem o problema em questão: 

 
‗Hospitalização Escolarizada, uma nova alternativa para a criança doente‘. O título 

já diz tudo, mas não os efeitos sociais benéficos que está trazendo o atendimento 

escolar para estudantes de diversos graus de educação básica que, apesar de 

sofrerem com uma doença, conseguem levar adiante o aprendizado dentro do 

hospital. Isso é o que está fazendo o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, depois 

que um convênio firmado com a Secretaria de Educação e a Prefeitura Municipal 

permitiu o trabalho de duas professoras. Ontem mesmo foi possível observar no 

setor de Nefrologia do hospital o menino de 14 anos realizar uma avaliação de 

Ciências como parte de suas obrigações escolares. ESQUÁRCIO, A. T. Programa de 

Pedagogia Hospital.  Gazeta do Povo, Curitiba/PR, p.x, 01 nov. 1990.  

 

O desafio da Pedagogia Hospitalar é possibilitar o reconhecimento da importância da 

educação em todos os âmbitos sociais, buscando soluções, alternativas flexíveis no ambiente 

hospitalar e de enfermos domiciliares na assistência educacional. Crianças e adolescentes 

enfermos que têm direito a saúde têm direito de se educar! 

 

Pedagogia empresarial: como desenvolver meios eficazes em recursos humanos dentro 

da empresa 
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A ideia de parceria entre pessoas e organização implica em que estas sejam 

efetivamente envolvidas na melhoria e no aperfeiçoamento daquilo que fazem hoje, assim 

como na criação de seu futuro. Daí, segundo Velloso (2008, p. 17),  

 
[...] a necessidade de planejar estrategicamente com um olhar novo a respeito do 

mundo e do contexto em que cada instituição se insere. Além disso, tudo, uma 

questão importante continuará presente nas organizações, que é a qualidade do 

trabalho em equipe. Isto é que fará a diferença. E muito terá que ser feito, ainda, 

neste sentido.  

 

O pedagogo empresarial desempenha a ideia da necessidade de formação e ou 

preparação dos Recursos Humanos nas empresas, ou seja, em uma melhor preparação e 

formação dos profissionais. A sua perspectiva é promover a reconstrução de conceitos 

básicos, como criatividade, espírito de equipe e autonomia emocional e cognitiva. 

A perspectiva do pedagogo no treinamento e desenvolvimento é ter um olhar novo a 

respeito do mundo e do contexto onde está inserido, ter uma visão global da realidade no 

ramo empresarial. As estratégias e métodos, conforme Rolf Arnold (1995), se aplicam em 

dois sentidos: primeiro, cabe questionar o que está sendo entendido como ―novos métodos‖ e, 

de que forma, estes se diferenciam daqueles considerados tradicionais, há de se investigar que 

motivações/razões as empresas têm para estar cada vez mais insatisfeitas com os métodos 

tradicionais. Em segundo lugar, a diferenciação de níveis e formas de formação profissional 

oferecida pelas empresas. Tradicionalmente, os interesses de formação profissional e os de 

aperfeiçoamento profissional têm sido tratados separadamente.  

Atualmente, esta separação já se encontra em questão. Entende-se que a formação na 

empresa é uma parte integrante das mudanças sistêmicas. Todos os métodos devem ser 

questionados em termos de contribuições para a qualificação profissional e sempre 

enfatizando o respeito. 

Um dos problemas a ser enfrentado pelo pedagogo empresarial diz respeito às 

constantes reclamações e insatisfações sobre o trabalho e a organização. Nesse sentido, “uma 

equipe perde o vigor se não consegue trabalhar sobre o trabalho‖ (HUTMACHER apud 

PERRENOUD, 2000, p. 89). Acrescenta-se que: 

 

O verdadeiro trabalho de equipe começa quando os membros se afastam do ―muro 

das lamentações‖ para agir, utilizando toda a zona de autonomia disponível e toda a 

capacidade de negociação de um ator coletivo que está determinado, para realizar 

seu projeto, a afastar as restrições institucionais e obter os recursos e os apoios 

necessários. 
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Entende-se que o pedagogo empresarial, ao atuar na empresa, tende a ser flexível em 

suas propostas de planejamento, como conhecedor dos objetivos e perspectivas da empresa, 

saber e perceber as potencialidades, dificuldades e limitações de cada funcionário, a cultura da 

empresa, as elaborações de projetos, o desenvolvimento de recursos humanos etc. Com essas 

análises facilitam ao pedagogo as elaborações de método e atividades de tempo e duração, 

onde atende as ações, necessidade e finalidade da empresa e funcionários. Cabe a ele auxiliar 

o desenvolvimento de instrumentos e capacitações de incentivo ao funcionário. 

 

Metodologia 

A seguir, descrevemos a nossa trajetória que teve por finalidade a execução da 

pesquisa que redundou nas análises e contextualizações expostas nas seções subsequentes. 

Iniciamos com a pesquisa bibliográfica e teórica a fim de obtermos o embasamento necessário 

para dar início à pesquisa. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, optamos pela modalidade de pesquisa 

descritiva e qualiquanti, pois buscamos relacionar os dados coletados e suas características 

sem, no entanto, interferir no processo global do mesmo.  

A fim de realizar a coleta de dados, optamos por entrevista estruturada, conversas 

informais e a verificação da formação dos profissionais que atuam no campo pesquisado, ou 

seja, escolas, universidade, hospitais, centros sociais e estabelecimentos de vendas no atacado, 

no município de Guajará-Mirim/RO. 

A utilização da metodologia citada redundou nos resultados disponibilizados a seguir.  

 

Resultados 

 

Em uma a estimativa mais detalhada em relação ao tema, ―Novos olhares sobre a 

Pedagogia‖, na pesquisa realizada mostrou-se o déficit de informações verificadas nas 

empresas, hospitais e instituições de nosso município. Os resultados obtidos definem a 

importância de comunicação, pois através dela se desenvolvem as capacidades necessárias e 

se adquirem qualificações de acordo com cada especialidade profissional.  

Conforme a realização da pesquisa, coletamos informações locais iniciando 

primeiramente na SEMED, CRE/RO e CEEJA, como são exercidos os métodos didáticos no 
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EJA nas localidades rurais, urbanos, presídios e distritos. Constatamos que o método usado é 

o da Andragogia e que professores fazem curso de capacitação para atuarem na área.  

Nas redes hospitalares, a educação contínua para crianças e jovens enfermos fica a 

desejar. Segundo os responsáveis, a educação hospitalar é de grande importância, porém não 

se encontra apoio, pois a maioria dos funcionários que são aproximadamente de quatrocentos 

e trinta, possuem cursos técnicos e poucos sabem da existência de um pedagogo hospitalar, a 

minoria tem formação em Pedagogia, mas não atua na área de sua formação. 

Com o aumento de pedagogos formados, surge a necessidade de projetos de inserção 

dos mesmos para auxílio nas instituições como a Casa do Idoso São Vicente de Paula e na 

Pastoral da Pessoa Idosa. 

Os presidentes destas instituições relataram que não têm conhecimento do que seria o 

Pedagogo Hospitalar ou Educador Social, e com um breve conceito lamentaram por não ter 

esses profissionais na área da saúde em nosso município ressaltaram ainda que, mesmo assim 

faltam estrutura e apoio municipal. 

Já no ramo empresarial, ficou claro que nas empresas visitadas apenas uma possui 

funcionários com nível superior. A empresa X possui aproximadamente novecentos 

funcionários e a empresa Y noventa e sete funcionários, sendo que na empresa Y apenas um 

funcionário possui nível superior em Pedagogia e atua na área de finança empresarial.  

Passado a ambos sobre o conceito de pedagogo empresarial, suas potencialidades e 

perspectivas dentro da empresa, enfatizaram que seria viável a contratação de um pedagogo 

no setor de Recursos Humanos, para a realização de um trabalho em conjunto. Nesse sentido, 

notamos que a função do pedagogo não se restringe somente ao ambiente escolar, o mesmo 

pode contribuir em outras áreas, ensinando os princípios culturais, éticos, sociais e morais.  

 

Conclusão 

 

Ao concluirmos essa etapa de nosso trabalho, convidamos você leitor para conosco 

realizar um breve detour metodológico sobre os resultados obtidos. 

Iniciamos demonstrando o início da Pedagogia na Humanidade e propusemos novos 

olhares sobre essa Ciência que tem se desenvolvido, mas que a sociedade não tem 

acompanhado seus avanços.  
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Mostramos que através da Andragogia podemos obter um maior índice de 

aproveitamento na aprendizagem de jovens e adultos, entretanto, poucos são os docentes que 

conhecem essa Ciência. Os educadores que têm conhecimento sobre a Andragogia são os que 

trabalham diretamente com os alunos do EJA modular e os mesmos ampliam seus 

conhecimentos com curso de capacitação. 

Sentimos, também, que embora a Constituição Federal (BRASIL, 1988) expresse em 

seu Art. 205, inciso V, que a valorização dos profissionais do ensino é garantida na forma de 

lei, os planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional condizente 

com a função exercida e a garantia de padrão de qualidade para que o pedagogo e demais 

professores possam ministrar aulas a contento, isso não ocorre. O sucateamento orçamentário 

na Educação tem levado o país ao retorno do tradicionalismo nas escolas, assim como ao 

desestímulo profissional para buscar a necessária ―formação continuada‖. 

No âmbito da Pedagogia Hospitalar, a gestão do hospital tem conhecimento sobre a 

importância da pedagogia social. No hospital encontra-se uma pedagoga, mas a mesma não 

atua na área em questão, sendo que ela ressalta a importância do acompanhamento de um 

pedagogo hospitalar em auxílio às crianças enfermas.   

Avançando, agora, para a Pedagogia Social, lamentamos não ter encontrado, também, 

sequer um pedagogo trabalhando em locais como asilos ou, mesmo, nos presídios para 

desenvolver projetos que pudessem de certa forma, levantar a autoestima dessas pessoas que 

já sofreram tanto, quer sejam idosos ou contraventores da lei, mas que acima de tudo são seres 

humanos carentes de uma palavra amiga e de algo que os motive a viver com uma qualidade 

de vida menos sofrida e mais acolhedora.  

Os grandes estabelecimentos comerciais, ou as distribuidoras de exportação e 

importação não tinham conhecimento sobre a Pedagogia Empresarial e, ao tomarem 

conhecimento sobre essa profissão, acharam importante um pedagogo empresarial para atuar 

na empresa junto ao Departamento de Recursos Humano (D.R.H). 

Os novos olhares sobre a Pedagogia vieram mostrar e demonstrar que o município de 

Guajará-Mirim/RO, ainda está aquém de introduzir inovações de âmbito pedagógico, quer 

seja na própria escola de educação básica, no ensino de jovens e adultos, nos hospitais, nos 

locais de acolhimento aos necessitados ou nas empresas de médio porte. 
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Esperamos que este trabalho de pesquisa tenha servido de alerta para que futuramente 

os locais citados possam ter profissionais capacitados e habilitados para tratar o ser humano 

como um ser movido por esforços, sonhos, desejos e anseios e, que, a Pedagogia possa ser 

esse meio transmissor e motivador de mais eficiência em todos os âmbitos citados. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apontar os problemas que os professores enfrentam no seu meio laboral na sua 

profissão, o tema nasceu na tentativa de compreender o que induz ao adoecimento dos professores, ou seja quais 

as possíveis causas do adoecimento e porquê de tenta incidência no campo da docência questões como síndrome 

de Burnout, depressão, problemas nas cordas vocais, o abandono total da profissão. Esta investigação se pauta 

em um estudo de abordagem qualitativa. Em decorrência disso utilizou-se o método dialético por proporcionar 

uma maior totalidade do fato. Os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram entrevistas e questionários 

juntamente com o material teórico para fazer uma leitura dos fatos. Entre os autores utilizados destacam-se os 

aportes de Codo (1999), Reis (2014), Paula, Aranha (2009) e Fank (2012) na tentativa de fazer uma maior 

compreensão da realidade que leva ao adoecimento do profissional a fim de obter respostas para satisfazer os 

problemas abordados. As mudanças ocorridas na profissão do ―professor‖ atualmente aumentam a 

vulnerabilidade, a precarização e a desvalorização do trabalho.   

 

Palavras-chave: Trabalho Docente. Adoecimento. Profissão.  

 

ABSTRACT 

This work aims to identify the problems that teachers face in their work environment in their profession, the 

theme was born in an attempt to understand what induces teachers to become ill, that is to say, the possible 

causes of illness and why the incidence in the field of teaching issues such as Burnout syndrome, depression, 

problems in the vocal chords, total abandonment of the profession. This research is based on a qualitative 

approach. As a result, the dialectical method was used to provide a greater totality of the fact. The instruments 

used for data collection were interviews and questionnaires along with the theoretical material to make a reading 

of the facts. Among the authors, the contributions of Codo (1999), Reis (2014), Paula, Aranha (2009) and Fank 

(2012) stand out in an attempt to better understand the reality that leads to the professional's illness in order to 

obtain answers to the problems addressed. Changes in the "teacher" profession currently increase vulnerability, 

precariousness, and devaluation of work. 

 

Keywords: Teaching. Sickness. Profession.  

 

Introdução 

 

Percebe-se que nas escolas brasileiras o adoecimento está cada vez mais presente na 

vida dos docentes. Esta temática de adoecimento tem despertado interesse nas pesquisas 

acadêmicas universitárias, principalmente nos cursos de licenciatura, pois futuramente serão 
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estes indivíduos que enfrentarão a realidade do adoecimento na escola que irá exercer a sua 

função de docente. 

Coloca-se em discussão as várias interferências no bom andamento do trabalho dos 

professores sendo a precarização, a sobrecarga e a desvalorização deste trabalhador no que se 

menciona aos reflexos do trabalho do docente, as políticas educacionais têm sido pouca 

estudadas.  Diante desta situação são inúmeras atividades que o professor é obrigado a fazer 

durante a jornada de trabalho que tem seu salário pauperizado chegando ao abandono total da 

profissão.  

Diante disso tem-se por objetivos aprofundar sobre os fatores que realmente levam os 

docentes a terem adoecimento ou até mesmo mal-estar e investigar as estratégias adotadas 

pelos docentes para lidar/superar seu adoecimento. 

Para realizar a parte teórica deste artigo foi necessário fazer leituras de autores como 

Codo, W, Aranha, M. L. A, e De Paula, A.C. R.R, relacionado com a temática do 

adoecimento e a vida laboral do docente. Para aprofundar o conhecimento sobre o tema 

proposto, se deu a pesquisa de campo (entrevista e questionários previamente construídos) 

veio ancorar e mostrar que os tema e relevante na atualidade.  

 

A escola e as condições de trabalho do professor 

 

O homem através do trabalho modifica a natureza e gera riqueza, no entanto esta 

riqueza está mal distribuída e cabe ao Estado a função desta distribuição, e a nós a 

fiscalização dos bens públicos, mas é negada a população mais desfavorecida deste país.  

O Estado não vê esses problemas como infraestrutura para garantir os direitos básicos 

da população como escola, postos de saúde, saneamento básico etc. No entanto, não é isso que 

se percebe, escolas públicas superlotadas, hospitais sem o básico, rodovias federais em 

péssimas condições de trafegar.  

Diante deste cenário e tomada de poder, temos que nos orientar diante da política 

atual, para que não sejamos vítimas da desigualdade que assola nosso país. Portanto, cabe a 

nós fiscalizarmos o dinheiro público que está sendo aplicado em nossas escolas, pois quando 

os recursos de nossos tributos são bem aplicados todos ganham, principalmente os 
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desfavorecidos economicamente. Os dilemas enfrentados nas mais diferentes profissões 

afetam diretamente e vida dos indivíduos.   

Aprender a pesquisar é fundamental para qualquer pessoa, desde cedo as crianças 

precisam saber o valor de um livro. Nos séculos passados as crianças e adultos não tinham 

acesso a este mundo de informações, neste sentido, o conhecimento fortalece a cidadania e a 

igualdade social e promove um ser crítico que reinterpreta a cultura em que está inserido, 

transformando-a. 

Coerente com os grandes mestres da educação, ensinar não é tarefa fácil, ainda mais 

em uma sociedade intercultural como a brasileira, neste momento o professor torna-se a pedra 

angular. A escola se apresenta na cultura e na sociedade como a articuladora do pensamento, a 

fomentadora de sujeitos que sejam capazes de refletir a sua realidade sem ser alienado pelas 

mídias de massa. 

Na era do conhecimento pensar em analfabetismo ou em analfabetismo funcional entre 

nossa população nos revolta a ponto de nos questionarmos a qualidade da educação oferecida 

pelo Estado, onde estão sendo gastos todos os nossos impostos arrecadados? 

Concomitantemente não podemos esquecer que a educação é um processo de emancipação 

política. 

O mentor da educação para a consciência Paulo Freire defendia que para ser um 

sujeito que transforma sua realidade tem que ler o mundo. Essa transformação só é possível 

através do querer, buscar essa superação depositado na educação que é plausível essa 

dialética. Humanizar significa conceber-se como sujeito da história.  Segundo Freire (apud 

FANK, 2012, p. 64): 

 

A libertação, por isto é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste 

parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da contradição 

opressores-oprimido, que é a libertação de todos. A superação da contradição é o 

parto que traz ao mundo este homem novo, não mais opressor; não mais oprimido, 

mas homem libertando-se. 

 

Liberta-se é ler o mundo utilizando o pensar e o agir possibilitando a aprendizagem na 

busca de não ser opressor nem oprimido, mas sujeito que constrói seu próprio caminho 

lutando contra a alienação que aprisiona tanto o corpo quanto a mente.  
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Vale destacar que todo ato de educar é essencialmente humano cabendo ao professor 

essa tarefa, portanto esse não é um trabalho fácil.  Aranha (2006, p 47) descreve este 

profissional: 

[...] espera-se que o profissional da educação seja um sujeito crítico, reflexivo, um 

intelectual transformador, capaz de compreender o contexto social-econômico-

político em que vive. [...] Que ele então esteja atento à intencionalidade de sua ação, 

questionando continuamente seu saber e agir, articulando o conhecimento sobre 

educação com sua práxis educativa, com flexibilidade para inventar caminhos 

quando a situação concreta exige soluções criativas. Enfim, que participe ativamente 

no propósito da emancipação humana. Ser um educador intelectual transformador é 

compreender que as escolas não são espaços neutros de mera instrução, mas 

carregados de pressupostos que representam as relações de poder vigentes e 

convicções pessoais nem sempre explicitadas.  

 

Em primeiro lugar, a educação que o nosso país oferece não supre as devidas 

necessidades dos sujeitos. De toda forma, depois da família a escola é o lugar mais importante 

para a socialização da criança e do adolescente, pois é nesta instituição escola que a criança 

aprende a conviver e interagir socialmente com o outro por meio de debate, conversas, jogos, 

brincadeiras em sala, proporcionando, assim, momentos de reflexões.  

A instituição escola é um meio de se efetuar a aprendizagem onde vai solidificando na 

sociedade, mas não é o único lugar que isso ocorre, o docente é o profissional que atua nessa 

instituição escola como educador que convive diretamente com o meio laboral. Basso (1998, 

p. 6) assinala as condições de trabalho para o docente: 

 

As condições do trabalho do professor [...] são percebidas como limitadoras, mas 

nem sempre de forma clara, tanto que, muitas vezes, a situação é traduzida como 

frustrante, desanimadora. Ganhando mal, com uma jornada de trabalho extensa, não 

deixando tempo disponível para a preparação de aula, a correção de trabalhos e a 

atualização, poucas oportunidades de discussão coletiva para solucionar problemas 

do cotidiano escolar, como o professor pode desenvolver um trabalho que tenha 

interesse para ele próprio e para o aluno? Os professores estão, muitas vezes, 

realizando uma prática alienante, comprometendo, assim, a qualidade do ensino. 

 

Concomitantemente, o desencanto pela docência compromete o ensino e 

principalmente acarreta em doenças físicas e mentais na vida do professor. A depressão é uma 

delas, afeta o indivíduo na convivência com familiares e em sociedade, além disso causa 

grande impacto no desempenho do trabalho, podendo ser considerada umas das doenças que 

está presente na saúde dos trabalhadores da educação. A depressão afeta as pessoas de todas 

idades, gêneros, seus principais sintomas nos indivíduos são tristeza profunda, pensamento 

negativos e perda de sono. 
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É bom acrescentar ainda que muitos dos problemas apresentados que aparecem na 

vida profissional do professor por vários motivos desde a falta de materiais didáticos, horas de 

pé, a falta de autonomia, infraestrutura escolar, ao distúrbios vocais, ou seja a voz e elemento 

essencial para as socialização em sala de aula  causando um mal-estar a pressão por cumprir 

diários, tudo isso afeta diretamente o seu desempenho profissional no ambiente laboral do 

professor causando uma dor emocional por lutar tanto e não obter resultado satisfatório do seu 

esforço. Codo (apud LANDINI, 2006, p. 3) aponta que: 

 

No caso do desgaste emocional relacionado ao trabalho do professor, diferentes 

pesquisas referem-se à síndrome da desistência - Burnout-, expressão de uma 

exaustão emocional ligada ao trabalho. Os estudos realizados tendem a evidenciar a 

dor e sofrimento do trabalho [...] de um profissional encalacrado entre o que pode 

fazer e o que efetivamente consegue fazer, entre o céu de possibilidades e o inferno 

dos limites estruturais, entre a vitória e a frustração.  

 

Deste modo, compreende-se que o docente que trabalha na instituição escola pública 

enfrenta várias dificuldades que o impedem de realizar seu trabalho como gostaria, o 

desencanto com a profissão é evidente quando se depara com situação que banaliza a 

profissão. Segundo Paula (2010): 

 

As maneiras que os professores encontram para enfrentar os dilemas da profissão 

são variadas: Vão desde abandonar a profissão e dedicar-se a um trabalho mais 

rentável, trabalhar no negócio próprio ou até mesmo passando pelos pedidos de 

licenças curtas, pelas faltas reiteradas que se configuram como estratégias que 

permitam ―dar um tempo‖ da profissão.  

 

Nessa mesma linha, coloca-se a burocracia, a falta de materiais didáticos, estruturas 

comprometidas, salários defasados e muitos outros problemas além da violência, física e 

mental como o bullying vão desencadeando no professor uma dor emocional que mina tanto a 

mente quanto o corpo. Para melhor aponta o Burnout, Silva e Pereira (2013, p. 365) mostram 

como sendo, ―[...] Doença que avança sorrateiramente e, com o tempo, mina tanto o corpo 

quanto a mente‖.  O termo Burnout é doença conhecida como síndrome do esgotamento 

profissional. Esse adoecimento leva à exaustão máxima levando ao afastamento para 

tratamento médico ou psicológico. Conforme Reis (2014 p.35): 

 

[...] A síndrome de Burnout permeia os profissionais que são extremamente 

dedicados ao trabalho e que não conseguem ter produtividade. Ou seja, é o 

profissional que não aceita ter seu ambiente de trabalho subsídios insuficientes para 
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realizar sua tarefa e que buscam de diversos modos substituir ou alcançar esses 

recursos, métodos ou técnicas para desenvolver sua atividade com sucesso, levando 

este profissional a ficar frustrado por lutar tanto e não conseguir mudar a realidade. 

Também se caracteriza pela cobrança intensa e exaustiva de produtividade e 

dificuldade de reagir com propriedade às exigências que lhe fazem, em decorrência, 

o relacionamento com os demais colegas de trabalho se torna tenso. [...] Deixando 

este profissional suscetível com um estresse crônico e consequentemente a síndrome 

de Burnout. 

 

No entanto, cabe aos docentes envolvidos neste trabalho ser mais do que meros 

profissionais, serem verdadeiros educadores, mas não conseguem crescer como gostaria. 

Perante as outras profissões sente-se desvalorizado e desmotivado da profissão levando ao 

adoecimento. 

 

Metodologia  

 

O método científico harmoniza conceitos que possibilitam ao pesquisador alavancar 

seus estudos em uma metodologia que atenda seus objetivos e problemas de uma pesquisa 

investigativa. De acordo Bogdan e Biklen (1994) a pesquisa qualitativa está focada em como 

as pessoas dão sentido as suas vidas, e as suas experimentações sobre determinado fenômeno 

e como as pessoas interpretam o mundo social em que vivem. 

Outro ponto fundamental se estabelece em relação ao agravo da precarização no 

trabalho do docente em ser pouco explorado no aspecto científico, e da complexidade do 

assunto no meio educacional, o que acaba por considerar este estudo como caráter 

exploratório. Como esta compreensão de investigação, foquemos agora no cenário 

pesquisado. 

A pesquisa buscou identificar as armadilhas dos fatos que estão levando ao 

adoecimento do profissional da educação que atua em sala. As entrevistas foram previamente 

agendadas, individualmente para não haver constrangimento sobre o assunto tratado, no 

horário que os mesmos indicaram. 

Os materiais utilizados foram gravador do celular, papel, lápis e borracha que foram 

utilizados com aqueles se negaram a gravar a fala.  Os dados coletados foram estudados 

sempre que necessário voltando ao referencial teórico para melhor compreender as análises 

efetivadas arriscando possíveis explicações ou fluxo de causa ou efeito. Para não apontamos 

nomes dos professores (as) entrevistados substitui-se pelas letras do alfabeto, A, B, C, e assim 
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sucessivamente. A pesquisa foi realizada com intenção de identificar os possíveis problemas 

enfrentados pelos professores (as) em sua profissão. 

Após analisar o material empírico procurou-se apontar os resultados que se reforça 

com base nos materiais coletados procurando solucionar os problemas pesquisados. Para se 

chegar ao material fez análise dos discursos dos entrevistados.  

 

Os dilemas enfrentados na profissão do professor da escola pública afetam diretamente 

e vida do docente 

 

O trabalho realizado pelo docente influencia no processo de sua saúde, esse 

profissional dedicado e sempre cobrado ora em sala de aula, ora pelos colegas de profissão, a 

burocracia da instituição escola e a sociedade em geral. Segundo Cruz (2010, p.149) as 

características do mercado de trabalho na educação além de desvalorizar a figura do professor 

ainda exigem ―desse trabalhador maior atualização, porém dependendo inteiramente do seu 

próprio salário para este fim‖. 

Ao questionar o entrevistado ―B‖ em relação a sua remuneração a resposta demonstrou 

sua insatisfação (entrevista 29 maio 2015) afirmando que: ―[...] Pelo tanto que eu trabalho, 

pelo esforço e tanto que eu estudei... Financeiramente não... Não corresponde ao trabalho e da 

nossa responsabilidade‖. 

O docente relata nessa fala a sua insatisfação com salário que não supre suas 

necessidades vitais, a desvalorização perante a sociedade é relativo as piadas que são dirigidas 

ao salário deste trabalhador bem como a relação com as outras profissões com formação 

acadêmica se comparado com outros profissionais como médicos, juízes é relativamente 

irrisório.  

A professora ―A‖ (entrevista, 29 maio 2015) relata uma relação conflituosa com seus 

alunos que ameaçavam e ofendiam o professor nas aulas. 

 

Eu tive problemas sim, com uma turma no início do ano letivo. [...] Era uma turma 

muito difícil de trabalhar, já fiquei uma semana sem dormir porque não conseguia 

trabalhar, eu não conseguia fazer o meu trabalho como professora na sala. Eu era 

uma babá e não uma professora... Então foram trinta dias difíceis, foi bem tenso... 

Eu chorava ia para o banheiro e chorava. Teve dia de sair aluno algemado pela 

polícia da sala de aula...  [...] Eu não conseguia trabalhar, eu fiquei trinta dias nesta 

sala, até que me tiraram daquele lugar... 
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Os relatos acima de como é sofrido para o professor o seu trabalho onde a cada dia o 

professor sofria junto com seus alunos tendo que enfrentar noites sem dormir, não conseguia 

desenvolver aquilo que planejou, o choro é a dor emocional por amar o que faz, mas as 

condições o impedem de exercer como gostaria a sua profissão é o sinal do adoecimento 

psicológico relatos verídicos do professor. Codo (1997 p. 8) demostra a violência que o 

professor sofre:  

 

O nome da dor de um profissional encalacrado entre o que pode e o que 

efetivamente consegue fazer, entre o céu de possibilidade e o inferno dos limites 

estruturais, entre a vitória e a frustração; é a síndrome de um trabalho que voltou a 

ser trabalho, mas que ainda não deixou de ser mercadoria. 

  

O adoecimento é encarado muitas vezes pelo colega de trabalho como preguiça sem 

conhecer a síndrome de Burnout que se prolifera em profissionais extremamente dedicados à 

sua profissão. O professor está exposto a todo tipo de situações no seu dia a dia em sala de 

aula e fora dela, tudo interfere no ato de ensinar. 

De acordo com a pesquisa realizada com a docente (C) (entrevista, 27 de novembro 

2016) ao ser indagada sobre o que sabia do adoecimento: 

 

[...] na escola já tiveram sim problema de adoecimento com alguns colegas de 

trabalho. Alguns colegas tinham pânico de entrar na escola ou na sala de aula, pois 

qualquer barulho de aluno já incomodava. Os tipos de adoecimento, mais comum 

existente na escola é depressão. Devido fazer muitos exercícios repetitivos, 

principalmente de escrever no quadro.   

 

Um dos fatores é a cobrança muito grande em relação ao professor, colocando a 

responsabilidade dos alunos, quase 100% ao professor é muito desgastante preparar uma 

aula, atividades, e chegar em sala de aula, o aluno não dá nenhuma importância. Quando o 

professor tem direito de tirar a licença prêmio, a cada 5 anos de trabalho, ele é barrado, 

assim vai acumulando muito trabalho e cansaço. 

A sobrecarga é um dos fatores que também influencia no bom andamento do trabalho 

do docente, muito barulho, o sistema de educação tem dado muitos privilégios para os 

alunos e tirando autonomia dos professores em sala de aula, o barulho, a voz e longos 

períodos em pé desencoraja, a remuneração baixíssima não supre as necessidades vitais 

deste profissional. O entrevistado ―C‖ (entrevista 27 outubro 2016) desabafa: 
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[...] ser melhor remunerado em nossa profissão, para não precisar se preocupar com 

as despesas.  Aqui na escola tanto os colegas de profissão quanto os outros 

funcionários entendem a situação, ajudando um ao outro, mas precisaram passar por 

psicólogos e alguns psiquiatras, estes tiveram que até pedir demissão, que não 

aguentavam mais, entrar na escola. 

 

Os docentes são enxergados pelas entidades gestoras escola e a comunidade como os 

principais responsáveis pelo desempenho dos alunos, além de transmitir o conhecimento em 

sala de aula ele muitas vezes tem que resolver problemas familiares que estão atrapalhando no 

aprendizado do aluno. 

 

Conclusão 

 

A partir deste trabalho pode-se perceber que é de suma importância o docente ter 

clareza do que está acontecendo em sala de aula e em seu cotidiano, para poder mudar de 

postura diariamente para não sofrer com a realidade vivenciada. 

O diferencial deste trabalho foi a pesquisa de campo levantada para melhor 

compreender a realidade da docência e seus pressupostos na figura do professor um sujeito 

critico, reflexivo intelectual, e humano possibilita ao sujeito interpretações criativas do 

processo de transformação social e principalmente individual. 

Os docentes para atuar nesta profissão acabam tendo que estar preparados 

psicologicamente, não apenas cientificamente de saberes para transmitir para os alunos, pois 

na realidade atual são inúmeros os fatores que levam a docente a desistir da profissão e chegar 

no estado de adoecimento pois os alunos estão cada vez mais agressivos, muitas vezes não 

respeitam os professores e os colegas de classe e tem pouca dedicação pelo estudo.  

Mas compreende que o educador apesar das inúmeras desvalorizações a respeito da 

sua profissão e uma das mais fundamentais para mudar/ transformar a sociedade para melhor. 

Sem falar que esta é a única profissão pela qual todos os cidadãos têm que passar 

primeiramente pela sala de aula e ser ensinado pelo mestre professor para depois se formar em 

uma profissão desejada. É preciso que a sociedade e o governo olhem para estes profissionais 

com uma visão diferente com amor e respeito e valorização.  

Deste modo, o presente trabalho assinalou os elementos que desvalorizam o docente, 

compreende-se que o tema trabalhado não se fecha com este estudo, mas abre um leque amplo 
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de contexto e trilhas pois não se pode afirmar que a caminhos, pois o tema aqui abordado é 

relativamente novo no campo científico abrir-se novas possibilidades de pesquisa do 

problema tratado, criando novos horizontes onde o professor possa ser reconhecido pelo seu 

trabalho respeitado e valorizado pelo árduo trabalho.    
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GT 3: Formação e trabalho docente 
RESUMO 

O presente artigo consiste em identificar o contexto do Ensino de Matemática na Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) no Município de Monte Negro/RO. O enfoque principal se deu na formação docente, estrutura dos cursos, 

organização e delimitações pedagógicas para o ensino de matemática nessa modalidade de ensino. Dentre os 

tópicos supracitados fora esmiuçado: área de formação, tempo de experiência, cursos de capacitação, estrutura 

física, materiais pedagógicos, planejamentos, o trabalho desenvolvido pela coordenação e supervisão, base 

teórica que fundamenta a prática docente, facilidades e dificuldades de ensinar matemática para esse público. O 

texto está disposto em tópicos. No intuito de aprimoramento científico, focalizou-se uma pesquisa acerca do 

ensino de matemática na Educação de Jovens e Adultos. Sabendo da abrangência de possibilidades estabeleceu-

se o município de Monte Negro/RO. A investigação aconteceu por meio de pesquisa bibliográfica no primeiro 

momento e no segundo momento pesquisa de campo, na qual foi realizada uma entrevista gravada, utilizando-se 

de questionário semiestruturado com professores que ministram aulas de matemática na EJA, sendo dois 

professores da escola estadual e dois professores da escola municipal. Identificaram-se alguns aspectos positivos 

e outros que necessitam maior empenho, pois existe um grande passo a ser dado para o melhoramento do ensino 

de matemática ao se pensar em qualidade. 

 

Palavras-chave: Ensino de Matemática; Educação de Jovens e Adultos; Contexto do ensino 

 

ABSTRACT 

The present article is to identify the context of Mathematics Teaching in the Education of Youth and Adults 

(EJA) in the municipality of Monte Negro / RO. The main focus is given on teacher education, degree structure, 

organization and teaching outlines for teaching math in this type of education. Among the topics above teased 

out: the area of training, length of experience, training courses, physical infrastructure, teaching materials, 

schedules the work for the coordination and supervision, theoretical basis that underlies the practice teaching, 

facilities and difficulties of teaching mathematics to this audience. The text is arranged in four chapters. In order 

to improve scientific research has focused on the teaching of mathematics in Youth and Adults. Knowing the 

scope of possibilities established the Monte Negro / RO. The investigation took place by means of literature at 

first and second time field research, which was conducted a recorded interview, using the semi-structured 

questionnaire with teachers who teach mathematics in adult education, two school teachers and state two 

teachers of the school hall. We identified some positive and others that require greater commitment, because 

there is a big step to be taken for the improvement of mathematics teaching when thinking about quality. 

 

Keywords: Mathematics – Education; Youth and Adults; Teaching context. 

 

 

Introdução  

 

O presente artigo consiste em identificar o contexto do Ensino de Matemática na 

Educação de Jovens e Adultos no Município de Monte Negro/RO. O enfoque principal se deu 

na formação docente, estrutura dos cursos, organização e delimitações pedagógicas para o 

ensino de matemática na EJA. Dentre os tópicos supracitados fora esmiuçado: área de 
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formação, tempo de experiência, cursos de capacitação, estrutura física, materiais 

pedagógicos, planejamentos, o trabalho desenvolvido pela coordenação e supervisão, base 

teórica que fundamenta a prática docente, facilidades e dificuldades de ensinar matemática 

para a EJA. 

A investigação aconteceu por meio de pesquisa bibliográfica no primeiro momento e 

no segundo momento pesquisa de campo, na qual foi realizada uma entrevista gravada, 

utilizando-se de questionário semiestruturado com professores que ministram aulas de 

matemática na EJA, sendo dois professores da Escola Estadual de Ensino fundamental Mato 

Grossos e dois professores da escola municipal Maria de Abreu Bianco. O texto está disposto 

em tópicos. O primeiro tópico - introdução – traz uma síntese dos conteúdos que compõe o 

trabalho em questão. 

O segundo tópico - Fundamentação Teórica, fala sobre o Ensino de Matemática na 

EJA: Condições Históricas de um Processo em Desenvolvimento onde trata-se das tendências 

pedagógicas que historicamente se efetivaram no ensino de matemática no Brasil, relata os 

motivos que levou a consolidação da EJA no Brasil e os programas que surgiram para essa 

modalidade de ensino, trata da importância da apropriação dos conceitos matemáticos e da 

dialética que existe entre homem e natureza (social, cultural, econômico) numa visão 

histórico-critica. 

O terceiro tópico - contexto da pesquisa, trata da caracterização das instituições 

pesquisadas. O quarto tópico - Análise do Resultado da Pesquisa, está exposto o tempo de 

formação, tempo de experiência, cursos de capacitação profissional e na modalidade da EJA 

dos professores entrevistados, a estrutura física e os materiais pedagógicos disponíveis aos 

professores da EJA. Fez-se uma análise da organização e delimitações pedagógicas para o 

ensino de matemática na EJA. 

 

O motivo da inserção da Educação de Jovens e Adultos no Brasil  

 

A necessidade de garantir o direito ao voto e o mínimo de qualificação na mão de 

obra, fez com que a EJA fosse consolidada no Brasil com o objetivo de alfabetizar os 

indivíduos para atender as necessidades de uma sociedade capitalista. Inicialmente o trabalho 

de alfabetização foi feito pelos padres jesuítas que primeiramente almejavam catequiza-los. 
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A partir dos anos 1930, o governo reúne pensadores contrários à educação para a 

religião e organiza um sistema educacional para atender aos interesses emergenciais 

do capitalismo no Brasil – Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. A preocupação 

passa ser a alfabetização do povo brasileiro para melhorar a imagem do país e criar 

possibilidades da constituição de uma base produtiva industrial com população 

urbana e território integrado. Na década de 1940, é criado o SENAI – Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – que tem como propósito inicial a 

alfabetização necessária para a formação profissional. Na mesma década esses 

propósitos são abandonados por considerá-los tarefa do poder público. Assim, o 

SENAI dedica-se à especialização de nível técnico. (MIRANDA, 2013, p. 14,15 

apud ZANELATO, 2008, p. 16). 

 

Com intensificação da necessidade de se produzir mais trabalhadores qualificados, 

com o passar do tempo foram criados alguns cursos direcionados para EJA. Muitos programas 

foram criados ao longo dos últimos cem anos, dentre eles:  

 

MOBRAL, Rádio-Educação, Exame Supletivo, Modularizado, Telecurso 2000 e 

Brasil Alfabetizado. Os programas evidenciam uma exigência social das relações de 

produção e a execução deles impõe aos indivíduos a constante adaptação a um 

determinado modo de vida, às novas necessidades que criam possibilidades para que 

elas se tornem subjetiva-particulares. (MIRANDA, 2013, p. 15 apud ZANELATO, 

2008, p. 17). 

 

De acordo com Zanelato (2008, p. 60), ―Hoje, a ordem é produzir uma força de 

trabalho matematicamente alfabetizada composta por pessoas que podem reverter a 

produtividade industrial em queda‖. Dessa forma entendemos que os principais motivos que 

levam os alunos a voltarem a frequentar uma instituição de ensino ou darem continuidade de 

onde pararam é a grande competitividade no mercado aumentando assim a necessidade de 

capacitação profissional. Dessa forma, é imprescindível que o sujeito em questão seja 

ensinado significativamente para que tenham capacidade de compreender criticamente o meio 

em que estão inseridos e não apenas serem adaptados tecnicamente. 

 

O Ensino de Matemática no Brasil 

 

A disciplina de matemática é vista por grande parte dos estudantes como um ―bicho de 

sete cabeças‖, ou seja, a disciplina que os alunos mais encontram dificuldades, pois mesmo se 

relacionando e recorrendo a operações matemáticas em seu dia a dia, não veem o real 

significado de aprender a matemática sistematizada. 

Atualmente a criatividade metodológica é primordial em todas as áreas da educação, 

dessa forma a proposta curricular para o ensino de matemática requer, conhecimento e uma 
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boa metodologia para ensinar seus conceitos, não se aceita mais que o professor seja um mero 

transmissor de conteúdo e os alunos simples receptores, obrigados de forma mecanizada, a 

memorizar e reproduzir as informações como ocorria no ensino tradicional.  

Segundo Fiorentini (1995, p. 5) ―A aprendizagem do aluno era considerada passiva e 

consistia na memorização e na reprodução precisa dos raciocínios e procedimentos ditados 

pelo professor ou pelos livros‖. Com passar dos anos a história da disciplina de matemática 

passou por transformações com o objetivo de aperfeiçoar o ensino-aprendizagem dos 

conteúdos de matemáticos. 

 

A disciplina de matemática na EJA. 

 

Direcionando o ensino de matemática para o EJA, Fonseca (2002) demonstra 

preocupação na forma em que os conteúdos matemáticos têm sido ensinados aos alunos do 

curso da EJA. A autora expõe que se a matemática for ensinada de forma significativa e 

contextualizada pelo educador que tenha domínio dos conteúdos matemáticos seguramente os 

alunos da EJA terão um melhor desenvolvimento. 

 

[...] os conteúdos e procedimentos matemáticos tradicionalmente contemplados no 

trabalho escolar precisam ser, em primeiro lugar, melhor conhecidos pelos 

educadores, no que se refere a seus aspectos epistemológicos, sua história e seu 

papel no corpo de conhecimento matemático, tanto quanto sua utilidade, sua 

funcionalidade e seus limites na resolução de problemas práticos. (FONSECA, 2002, 

p. 58), 

 

A autora ainda fomenta a importância do professor conhecer as especificidades dos 

alunos atendidos, fazendo o que Gasparin (2002) chama de Prática Social Inicial, tomar 

conhecimento do meio cultural em que estão inseridos para facilitar e possibilitar um bom 

desempenho dos educandos e educador. Segundo Fonseca (2002, p. 75), é necessário, 

 

[...] refletir sobre como a busca do sentido do ensinar e aprender matemática remete 

as questões de significação da matemática que é ensinada e aprendida. Acreditamos 

que o sentido se constrói à medida que a rede de significados ganha corpo 

substância, profundidade. A busca do sentido do ensinar e aprender matemática 

serão, pois, uma busca de acessar, reconstruir, tornar robustos, mas também 

flexíveis, os significados da matemática que é ensinada e aprendida. 

 

Os conceitos matemáticos aprendidos de forma significativa possibilitam a utilização 

para além dos exercícios propostos pelo professor, permite que o jovem e o adulto 
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compreendam sua lógica e apliquem nas diversas situações, sejam cotidianas familiares, 

sejam no trabalho, sejam na vida escolar. 

A disciplina de matemática é importantíssima na vida dos estudantes jovens e adultos 

que não tiveram acesso à educação na idade considerada ideal. Uma das causas da evasão 

escolar do aluno da EJA é a dificuldade em aprender matemática, quando na verdade há 

vários outros fatores socioculturais contribuindo para que o fracasso aconteça. 

Damazio (2000, p. 46) diz que ―o ser humano interage com o mundo real e ao mesmo 

tempo, com as formas de organização desse real [...] a formação de um conceito matemático 

não tem apenas um caráter internalista, forçadamente passa por uma etapa externa‖. O saber 

matemático é um direito de todos e a educação deve preparar o sujeito para incorporá-lo na 

vida social. Segundo Damazio (2000, p. 52-53), 

 

A realidade se apresenta ao homem de maneira particular na sua significação, 

elaborada na pratica social e vinculada pela linguagem, [...] as funções psicológicas 

superiores são culturalmente mediadas, historicamente desenvolvidas e emergem da 

atividade prática. 

 

As populações jovens e adultas influenciam nas transformações do meio sociocultural 

em que estão inseridos. A partir da interação do homem com a sociedade o próprio sujeito é 

moldado, ou seja, transformado também. De acordo com Leontiev, citado por Zanelato (2008, 

p. 28): 

[...] o trabalho é processo mediador entre o homem e a natureza que resulta numa 

transformação mútua. Isso significa dizer que o homem ao agir sobre a natureza a 

modifica e, ao mesmo tempo, produz modificação em sua própria natureza. Assim 

consequentemente desenvolve suas faculdades.  

 

A apropriação do conhecimento sistematizado permite ao sujeito ter um olhar crítico 

do meio em que está inserido. Segundo Damazio (2000, p. 61): 

 

Com processo de ensino e apropriação dos conceitos científicos, os indivíduos, aos 

poucos, vão trocando o componente visual-imaginativo pelo componente lógico 

verbal, sem, no entanto, superar ou desprezar aqueles de vez [...] são os conceitos 

científicos que dão condições necessárias para o homem pensar com a máxima 

independência do contexto concreto. 

 

O ponto de vista da matemática exposta pelo autor condiz com a matemática em uma 

perspectiva histórico-crítica, a qual valoriza a apropriação de conhecimentos significativos e 

percebe a matemática como um conhecimento produzido historicamente pelo gênero humano 

que permanece em transfoemação. 
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Contexto da Pesquisa  

 

A primeira Instituição 0pesquisada foi a Escola Estadual de Ensino Fundamental Mato 

Grosso foi c0riada em dezenove de maio de mil novecentos e setenta e cinco (19/05/1975) 

através do Decreto n° 753 e foi denominada inicialmente ―Multigraduada Mato Grosso‖. No 

período de 1975 a 1985 funcionava apenas o ensino primário (1ª a 4ª séries). Sua criação 

emergiu da necessidade de atender os filhos d‘e produtores rurais que se fixavam nessa 

região. 

A escola, hoje denominada ―Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mato 

Grosso‖ (E.E.E.F.M. Mato Grosso), está localizada na área urbana do Município de Monte 

Negro/Rondônia. 

A segunda Instituição pesquisada foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Maria de Abreu Bianco, também localizada na área urbana de Monte Negro/RO. 

A pesquisa de campo, inicialmente foi caracterizada por meio de diagnóstico 

sociocultural e econômico da comunidade escolar, depois foi realizada entrevista com todos 

os quatro professores que ministram a disciplina de matemática na EJA. As entrevistas 

aconteceram com base em um roteiro de entrevistas previamente elaborado, ou seja, um 

questionário semiestruturado. Foram definidos alguns pontos de questionamentos como: área 

de formação, tempo de experiência, cursos de capacitação, estrutura física, materiais 

pedagógicos, planejamentos, o trabalho desenvolvido pela coordenação e supervisão, base 

teórica que fundamenta a prática docente, facilidades e dificuldades de ensinar matemática 

para a EJA. 

Nessa etapa deu-se início com a procura e abordagem dos professores responsáveis 

pela disciplina de matemática em cada escola, agendando previamente um horário para o 

atendimento e execução da entrevista, todos os professores abordados foram bastante 

receptíveis, aceitando participar e contribuir com a pesquisa sem colocar obstáculos para o 

atendimento. No momento da entrevista foi dado um documento de autorização para cada 

professor assinar, documento este que dá a liberdade para publicar os dados colhidos na 

entrevista, tomando o cuidado de não expor o entrevistado publicamente. A entrevista 

aconteceu de forma gravada, individualizada e em dias diferentes. Essa forma de entrevista 
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permitiu a coleta de informações mais aprofundadas acerca do contexto do ensino de 

matemática na EJA. 

A primeira professora entrevistada atende na rede estadual de ensino, dando aulas para 

os três primeiros ciclos da EJA (primeiro, segundo e terceiro anos), sendo que as três etapas 

são na mesma sala. A entrevista com a referida professora denominada de ―A‖ aconteceu em 

particular na sala de informática da escola sem interferência de barulhos nem interrupção do 

procedimento. Essa professora foi escolhida pelo fato de ser alfabetizadora da EJA e trabalhar 

todas as disciplinas, inclusive matemática que é o foco do estudo.  

O segundo entrevistado atende na rede municipal de ensino. Foi ligado para o 

professor que aqui foi denominado ―B‖ e agendado um horário. O atendimento aconteceu em 

uma quinta-feira à noite em seu horário de trabalho. Ele solicitou o auxílio da supervisão para 

cuidar de sua sala de aula, pois estava aplicando avaliação. A entrevista aconteceu na sala dos 

professores e não havia outras pessoas presentes, a não ser pesquisadora e entrevistado. Não 

houve interrupção durante a entrevista. 

O terceiro professor entrevistado denominado de ―C‖ também atende na rede 

municipal de ensino, a abordagem aconteceu na escola em que ele trabalha. Foi agendado um 

horário, a entrevista aconteceu na biblioteca da escola, não tinha presença de alunos, apenas 

outro professor se encontrava no local e nos primeiros minutos de entrevista este se retirou, 

não houve interrupções, nem interferências. 

O quarto e último professor entrevistado, denominado de ―D‖, ministra aulas na rede 

estadual, foi abordado na escola e feito o agendamento para a entrevista. Ele preferiu atender 

em sua residência, por considerar mais tranquilo e justificar que teria mais tempo disponível. 

A entrevista aconteceu na área da casa do professor em um dia de domingo por volta das nove 

horas (09h00min) da manhã. Estavam na residência ele e a esposa, que é professora de 

matemática no ensino regular, mais esta não interferiu na entrevista. 

Todos os professores aqui mencionados são conhecidos de muitos anos, até mesmo 

dois deles foram professores de matemática da pesquisadora durante o ensino fundamental e 

médio. Cabe ressaltar que não há existência de vínculos de amizade entre a pesquisadora e os 

professores entrevistados. Todas as entrevistas foram gravadas, os dados coletados foram 

transcritos literalmente. Após esse procedimento foi feito a tabulação e interpretação de todos 

os resultados obtidos. 
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Análise dos Resultados da Pesquisa 

 

O presente tópico analisa o contexto em que se dá o ensino de matemática na EJA no 

município Monte Negro/RO, mantendo um diálogo entre a base teórica e os dados coletados. 

A coleta de dados se deu por meio de entrevista semiestruturada com os professores que 

ministram matemática no referido município. O enfoque principal se deu na formação 

docente, estrutura dos cursos, organização e delimitações pedagógicas para o ensino de 

matemática na EJA. 

 

Formação Docente 

 

Todos os entrevistados são formados para atuar no nível de ensino em que estão 

exercendo a função de professor, mas não para a modalidade EJA. A professora ―A‖ é 

formada em pedagogia e pós-graduada (Lato Sensu) em gestão e está exercendo a função de 

professora nas três primeiras series da EJA. Ela atende o primeiro, o segundo e o terceiro ano 

na mesma sala, sendo responsável por todas as disciplinas (matemática, português, história, 

ciência, geografia e artes). Esta professora formou-se em mil novecentos e noventa e sete 

(1997), a pós-graduação foi logo em seguida, no mesmo ano.  

O professor ―B‖ formou-se em matemática no ano de dois mil e dois (2002) e fez a 

pós-graduação em matemática (Lato Sensu) em dois mil e quatro (2004). 

O professor ―C‖ é formado em Licenciatura plena em matemática com pós-graduação 

em software educacional (Lato Sensu). Terminou sua graduação no ano de dois mil e três 

(2003) e a pós-graduação no ano de dois mil e dez (2010). 

O professor ―D‖ é formado em Matemática e ainda não tem pós-graduação, este 

terminou sua graduação em dois mil e dez (2010). 

Na fala dos entrevistados constata-se pouca experiência na EJA. A professora ―A‖ tem 

mais de vinte e quatro (24) anos que está inserida na educação, mas trabalhando com EJA, ela 

diz, ―eu comecei agora em fevereiro, pra mim tudo é novo, mas estou amando‖. O Professor 

―B‖, diz que tem dezessete (17) anos de experiência no ensino regular e que está há apenas 

dois meses na EJA. O professor ―C‖ é o que está há mais tempo, está completando dois (02) 

anos de trabalho nesta modalidade de ensino e atua na educação a mais de dez (10) anos. O 

professor ―D‖ está trabalhando na EJA a quase dois (02) anos. 
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O curto período de experiência entre os professores despertou interesse em saber 

acerca das opções de qualificação para a modalidade. Questionados se fizeram alguma 

capacitação para EJA nos últimos anos e para matemática, foram unanimes ao afirmarem que 

para EJA não, mas que tem interesse. Afirmaram que já fizeram na área de matemática, mas 

não específica para jovens e adultos. 

 
Não! EJA não. Fiz vários cursos na área de matemática inclusive um muito bom que 

é o Gestar que o ano passado já não teve mais, eu era coordenador do curso. Fiz 

antes, me formei e depois fui formador no curso de Gestar. Fiz outros cursinhos, mas 

esses são os que realmente me chamaram a atenção, até me foi um dos responsáveis 

pela aprovação no concurso do estado, que eu fiz em matemática, se eu tentasse por 

mim não conseguiria. (Professor ―B‖) 

Gostaria, mas até o momento não foi oferecido nenhum. Cursos para matemática já 

fiz, no momento não estou fazendo mais. Já fiz alguns para capacitação em 

matemática inclusive o Gestar. Também elaboração de itens, então alguns cursos em 

relação à matemática eu já fiz e no momento não pintou nenhum, se aparecer com 

certeza, se eu tiver possibilidade de fazer, eu faço. (Professor ―C‖). 

 

Percebeu-se que tais professores são vítimas de um sistema excludente que não 

prioriza a qualificação docente específica para área de atuação. A formação inicial não supre 

as necessidades de atendimento de jovens e adultos e não se oferece novas condições de 

acesso aos conhecimentos essenciais para o desenvolvimento do magistério. 

É interessante que, antes de entrar numa sala de aula, o professor como diz, Fonseca 

(2002), tenha intimidade com os conteúdos matemáticos. Uma das dificuldades encontradas 

na formação é que os pedagogos precisam obter conhecimentos pedagógicos e específicos 

para todas as áreas que vão ensinar e os matemáticos precisam dominar o conteúdo específico 

e os pedagógicos. Como a educação básica não garante as condições mínimas de aquisição de 

conhecimentos específicos geram-se dificuldades nos cursos de formação de professores. As 

dificuldades trazidas pelos professores podem gerar dificuldades para a educação básica e 

assim mantem-se um círculo vicioso de defasagens. 

 

Estrutura dos cursos 

 

Os professores da rede estadual de ensino estão em comum acordo quanto à estrutura 

física dos cursos. A professora ―A‖, por falta de salas disponíveis, devido a grande número de 

estudantes da EJA, está ministrando aulas na biblioteca. Ela vê essa condição como ponto 

positivo por despertar a curiosidade dos alunos em relação aos livros. Ao terminar as 
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atividades, os alunos vão olhar e folhear livros. O professor ―D‖ afirma que a estrutura física é 

boa e suficiente para as aulas. 

Já com os professores da rede municipal foi possível notar algumas contradições. O 

Professor ―B‖ diz que as salas são boas, já o professor ―C‖ diz. 

 
Não! O ambiente em si, ainda mais em nossa região que faz muito calor e tal, falta 

de climatização, falta, por exemplo, ventiladores até mesmo um ar condicionado que 

se o governo quiser ele tem como preparar esse recurso, a iluminação também deixa 

a desejar. 

 

As escolas pesquisadas, estadual e a municipal, têm a disposição dos professores, para 

ser utilizada nas aulas de matemática, a lousa, ábaco, material dourado, sala de recursos com 

computadores, livros didáticos, calculadora científica e jogos. De acordo com Jardinetti 

(1996, p. 53), não é qualquer material concreto que é adequado, mas sim aqueles que 

apresentam a lógica do conceito. ―A eficácia de determinado material "concreto" está na sua 

necessidade de encarnar as propriedades lógicas do conceito a ser apropriado. Sem isso, esse 

material se revela abstração vazia de significado‖. 

Na escola estadual a professora ―A‖ disse que além de utilizar a lousa, utiliza o ábaco 

e o material dourado, bem como faz uso da sala de recursos equipada com computadores, 

―então o aluno que tem dificuldade eu trago para fazer reforço comigo nessa sala 

diferenciada‖. A mesma reforça sua fala dizendo ―tem bastante recursos aqui na escola, são 

suficientes, às vezes são pouco utilizados, eu acho que deveríamos explorar mais‖. 

Já na escola municipal o professor ―C‖ fala dos recursos materiais, relata que a escola 

tem disponível, livros, jogos, computadores, calculadoras comum e científica, mas faz críticas 

aos livros oferecidos pela escola para trabalhar na EJA. Segundo ele, ―existem livros, 

materiais pertinentes ao trabalho. Atualmente não está tendo tanto assim, minha opinião em 

relação a quantidade, eu diria que é razoável, mas os livros não estão batendo bem com o 

contexto dos alunos da EJA‖. 

Houve diferentes entendimentos entre os professores do estado e do município quanto 

aos recursos materiais. A Professora ―A‖ diz fazer uso de todos os recursos que lhe é 

oferecido. O professor ―B‖ diz não fazer uso dos recursos por falta de tempo. O professor ―C‖ 

diz fazer uso parcialmente dos recursos oferecidos pela escola e ainda alega que alguns são 

descontextualizados. O professor ―D‖ faz vários elogios a respeito dos recursos que a escola 

dispõe, diz que faz seu planejamento utilizando outros livros diferentes e ainda ressalta que 
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não utiliza só o básico, que aprofunda trabalhando com questões diferentes para poder 

desafiar os alunos.  

Gasparin (2003, p.111), fala da importância do uso de ferramentas para auxiliar no 

ensino. Defende que a instrumentalização é a fase de estruturação do conhecimento científico. 

De modo que seja criada uma ligação entre teoria e prática ―ligações do conteúdo com a vida 

real dos aprendizes e com o contexto social maior‖. 

A Professora ―A‖, fala da qualidade e dos benefícios de utilizar o material que a escola 

oferece para a turma da EJA. 

 
Sim! Tem o livro do aluno e o próprio livro do professor que no final dele, tem todos 

os objetivos gerais, específicos, estratégias, sugestões de atividades e as atividades 

mesmo. O livro da EJA acho bastante completo, porque é um livro que trabalha 

muito a realidade. Ele não aprende só ler um livro, ele aprende, por exemplo, na 

primeira etapa ele já aprende a ler e preencher um cheque, ler nota promissória, ler 

nota fiscal, fazer os cálculos disso ai, é coisa que eles utilizam no dia-a-dia. 

 

Nessa fala pode-se entender que a professora tem consciência que os alunos jovens e 

adultos vêm com certa ―bagagem‖, que eles não chegam à escola ―vazios‖ de conhecimentos 

e experiências e por esse motivo a importância do educador ministrar aulas que promovam a 

sistematização de tais conhecimentos. 

Gasparin (2003) defende a importância de contextualizar primeiramente os saberes do 

educando, pois sua aprendizagem inicia-se bem antes do contato escolar. O professor precisa 

identificar o que os alunos já sabem e o que gostariam de saber sobre o conteúdo a ser 

estudado. O professor ―B‖ diz.  

Tem! Tem o livro didático da EJA, mais eu não estou utilizando de matemática, 

outros professores alguns estão nós assim analisando de uma forma geral achamos 

muito complexo, muito diferenciado, muito ruim para trabalhar, temos o livro mais 

não utilizo. 

 

Cabe ao professor identificar o nível de desenvolvimento real do aluno e propor 

situações de aprendizagem que superem o que ele já sabe, sem, no entanto, propor algo muito 

além das condições de apropriação do mesmo. Para tal, além de uma avaliação constante do 

aluno é preciso um bom planejamento. Neste sentido, apenas o professor ―B‖ considera o 

tempo de planejamento insuficiente. Caberia aqui uma reflexão: será que o tempo de serviço é 

realmente suficiente? Os professores estariam utilizando seus horários de lazer para o 

planejamento? Ou, o professor acha suficiente porque não faz, ou faz pouco planejamento? As 
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questões foram lançadas para reflexão, não serão esmiuçadas no presente trabalho devido às 

limitações decorrentes do tempo. 

Em relação à quantidade de aulas de matemática para a EJA, os professores dividem 

opiniões.  

Eu trabalho todos os dias, português e matemática. Tem que trabalhar todos os dias 

aí eu divido as horas [entre] português, matemática e história; no outro dia 

português, matemática e ciência; no outro dia português, matemática e geografia, 

sempre têm português e matemática. (Professora ―A‖). 

São quatro aulas semanais para o EJA. Eu não acho suficiente, não tanto pela 

quantidade de conteúdo, mas sim pela qualidade, se você tiver um período de aula 

maior você também terá assim possibilidade maior também de atender os alunos na 

mesa deles então terá um peso maior para fazer um atendimento melhor um 

atendimento individualizado que é necessário que muitas das vezes passa no quadro 

alguns dos alunos não consegue pegar as explicações do quadro então não é a 

mesma eficácia que se tivesse na mesa deles ajudando então falta esse tempo se nós 

tivéssemos mais tempo pra mais aulas para atender o aluno individualizado pra 

gente seria mais interessante. (Professor ―C‖). 

 

O Professor ―D‖ colabora dizendo que depende do grau de dificuldade do conteúdo 

aplicado e da compreensão dos alunos. Tem atividades que o tempo não é suficiente para 

serem explicados e corrigidos, então ele acha que deveria ter no mínimo mais uma aula 

semanal. 

Percebe-se que o calendário da professora ―A‖ é mais flexível permitindo trabalhar 

mais aulas de matemática por semana, situação essa que determina o fato de considerar o 

número de aulas suficiente, diferentemente dos demais. 

 

Organização e delimitações pedagógicas para o ensino de matemática na EJA 

 

Além do professor e da estrutura física é importante verificar se no contexto do ensino 

da matemática, existe a participação da orientação e/ou coordenação da escola.  

As atribuições dos gestores e coordenadores escolares consistem em administrar, 

gerenciar, coordenar todas as atividades de competência da equipe escolar para que todas as 

funções estejam em harmonia.  

A professora ―A‖ fala que nunca trabalhou na EJA e que é o primeiro ano, ela não 

sabe dizer como seria o apoio da coordenação/orientação nas turmas da EJA. Diz que no 

momento tem a supervisora, mas está cuidando da parte burocrática e na parte pedagógica não 

teve auxílio. Afirma que isso não a impediu de buscar nos livros os recursos, diz ter tentado 

aprender porque fazia tempo que estava fora de sala de aula e sentia necessidade de se 
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reciclar, se atualizar. ―Daí vai do interesse de cada professor também tá e assim é também o 

que eu acho, é importante o conteúdo, mas às vezes o conteúdo tem que vir junto com 

emocional tem que acompanhar junto isso ai‖. 

Os demais professores confirmam a participação: 

 
Existe! Nós temos uma supervisora e uma orientadora, na parte da supervisão ela 

acompanha o material que agente elabora, dá suporte pra gente aqui desde a parte 

burocrática que é a parte de diários que agente tem que registrar também e esse 

suporte é como que tá, o que precisa, o que nos vamos utilizar, se for precisar de 

alguma ajuda da supervisão ela esta à disposição. A gente tem mais contato com a 

supervisora da noite, a orientadora nem sempre está, por causa da carga horária, o 

que ela mais ajuda é no suporte extraclasse. Se precisarmos de alguma coisa eles 

correm atrás pra gente, se for material que às vezes não deu tempo de elaborar ela 

ajuda a rodar, se eu preciso de um joguinho ela monta na sala e agora que ei precisei 

me ausentar ela está lá me ajudando. Se eu precisar dela lá dentro da sala ela 

também entra, é bem parceira a supervisão principalmente no EJA. (professor ―B‖) 

 

O professor ―C‖, que faz parte da mesma escola que o professor ―B‖, ambos dizem 

existir participação da coordenação pedagógica. 

 
Funciona em forma de reuniões, reuniões periódicas. Sentamos, discutimos, 

debatemos. São questões, pontos fundamentais que serão atingidos. Então existem 

vários. Ajudam indo atrás de materiais pedagógicos e equipamentos que envolvem 

tecnologia, arrumando o datashow na sala de aula, então a gente tem um apoio total 

deles. (Professor ―C‖) 

Está sempre pronta para nos ajudar no que for preciso, tanto orientadora quanto 

supervisora com relação a materiais, enfim tudo que eu preciso está para ajudar, tirar 

dúvidas, eu considero o trabalho dela bom. (Professor ―D‖) 

 

Quando questionados se o trabalho feito pela gestão e coordenação deveria sofrer 

mudanças, a professora ―A‖ alega que sim, principalmente em relação aos treinamentos e 

capacitações, os quais sente necessidade de fazer para conhecer meios facilitadores da 

aprendizagem. Os demais professores ressaltam que o trabalho está sendo bem direcionado, 

mas que sempre é possível melhorar. O professor ―B‖ cita que não julga necessária nenhuma 

alteração no trabalho da supervisora, que o tempo disponibilizado é suficiente para atendê-los, 

mas cita que a orientação já não tem tanta disponibilidade por trabalhar apenas durante o dia. 

O reconhecimento das demandas educacionais, como também das limitações, das 

possibilidades e das tendências do contexto atual é importante para a eficácia da prática 

educacional. Por isso, gestão da escola é um lugar de permanente qualificação humana, de 

desenvolvimento pessoal e profissional. 
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Outro aspecto fundamental para desvelar o ensino da matemática na EJA é a base 

teórica norteadora da prática. Os professores foram questionados: ―Qual a base teórica que 

orienta sua prática educacional? ‖, foi possível notar certa insegurança nas respostas. 

 
Olha é o, é o método!? Eu sempre usei o método silábico, mas estou vendo que ele 

não está adiantando muito, então estou mais (?) a de Paulo Freire, o construtivismo 

mesmo. (Professora ―A‖) 
Minha base teórica? Base é a que na verdade não é só o que eu aprendi na faculdade 

não, é só que eu tive, os livros que eu tenho, mais eu hoje se disser que é do dia-a-

dia não é uma base teórica, minha base teórica é em cima dos livros que eu trabalho, 

a parte dos livros didáticos que tem de: Dante, Álvaro Andrinni, Geeciesi, esses daí 

o que procuro fundamentar na parte teórica, pra resguardar. (Professor ―B‖) 

Base teórica que orienta pratica? Quando eu vou trabalhar com a prática de algum 

conteúdo, então a base teórica, sempre eu tenho uma base de apoio de acordo com o 

cotidiano dos alunos, então a teoria com relação a prática é uma teoria que busque 

motivar os alunos e prender o aluno ao assunto, então todo conteúdo que eu vou 

iniciar, por exemplo, eu tento buscar exemplos de acordo com a realidade do aluno. 

Então minha teoria são teorias buscando a prática, embora tenha as teorias dos livros 

mais ai eu transcrevo as teorias dos livros para linguagem mais diárias do aluno. 

Faço de acordo com a convivência do aluno. (Professor ―C‖). 

Eu baseio muito no PCN, LDB e utilizo a fundamentação baseada em livros, autores 

principalmente matemática, Ciesi, [...], eu uso de cinco a sete livros para eu fazer 

meu planejamento, porque de cada um, pego um pouquinho. Eu pego esses livros e 

vejo o essencial porque não pode aplicar na EJA o mesmo conteúdo do ensino 

regular. (Professor ―D‖). 

 

A fala desses entrevistados é parecida, pois, dizem relacionar o conteúdo 

sistematizado dos livros com o dia-a-dia do aluno, percebe-se que eles descrevem uma teoria, 

mas não conseguem ou não sabem defini-las.  

Observa-se que a formação dos professores deixa a desejar tanto no caso dos 

pedagogos quanto dos matemáticos. 

 
Um olhar sem base teórica definida e consciente, [...]. Suas imagens traduzindo 

diálogo de pessoas sobre a necessidade de estudar um referido conteúdo e a ênfase à 

sua utilidade no campo profissional enchem os olhos e empolgam muitos 

professores convencidos pelo discurso muito atual de que ensino da matemática 

deve partir e atender a realidade do aluno. Realidade esta entendida como aplicação 

dos conceitos matemáticos no cotidiano das pessoas, principalmente, no setor 

específico de trabalho. (ZANELATO, 2008, p. 78 apud, ZANELATO, 2006, p. 10). 

 

Um dos pontos que merece destaque nas discussões sobre o ensino da matemática nas 

últimas décadas é o fato do professor ser considerado um mediador entre o conhecimento 

matemático e o aluno. Para desempenhar esta função com êxito é fundamental que ele 

conheça os conceitos e os procedimentos que ele deverá ensinar e como serão recebidos pelo 

aluno. 
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Segundo Gasparin (2003), a Pedagogia Histórico-Crítica defende iniciar os estudos 

com base na realidade do aluno, avançar na apropriação da lógica matemática e voltar à 

realidade, mas agora não mais envolta apenas dos conhecimentos cotidianos e sim, abastecida 

com conhecimentos científicos. Defende um processo que vai em espiral da síncrese a síntese 

infinitamente via mediação de conhecimentos. Uma diferença substancial desta pedagogia em 

relação ao construtivismo é que ela defende o professor como alguém que transmite 

conhecimentos, enquanto a segunda defende que o professor deve propor condições para que 

o aluno construa por si só os conhecimentos lógico-matemáticos. 

Conhecer minimamente e aplicar uma base teórica e, ter conhecimentos específicos da 

área da matemática são condições favoráveis ao processo de ensino. Quando isso não 

acontece, os professores acabam ministrando aulas apenas com base em sua experiência 

cotidiana e com base no que acham que podem funcionar. 

Muitos alunos jovens e adultos tendem a raciocinar e a responder de forma eficaz a 

assuntos colocados pela vida, cabe ao professor aproveitar tais conhecimentos e possibilitar a 

inserção também da matemática formal. Em outros casos é necessário propor situações que 

possibilitem a superação do medo e do preconceito da matemática. Criar condições de 

apropriação de conhecimentos visando avançar no nível de desenvolvimento atual dá 

condições de aprendizagem e a aprendizagem por si só pode gerar motivação e independência 

por parte do aluno. 

Uma das metas deve ser demonstrar que a matemática é uma ciência exata, mas que 

permite maneiras diferentes para se chegar ao resultado. Isso é possível via proposta de 

atividades em que os alunos entendam a lógica do conceito e/ou que possam relacionar às 

atividades cotidianas. 

Os professores foram questionados a respeito das dificuldades e facilidades de ensinar 

matemática para a turma de EJA. A Professora ―A‖ falou que não está tendo dificuldade, 

porque é justamente na dificuldade que ela usa o material concreto para que eles consigam 

assimilar o conteúdo que está sendo aplicado. Disse que a escola dispõe de recursos. 

Acrescentou que ―para o adulto a dificuldade é devido à idade, por exemplo, eu tenho uma 

senhora de 55 outra de 74 anos que não conseguem assimilar os conteúdos aplicados em sala 

de aula‖. Esta entrevistada continuou relatando que pela idade da senhora é difícil acontecer a 

aprendizagem. 
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Ela tem problema em casa, então vem para escola pra sair, espairecer, interagir, 

conversar, aliviar seu problema. Ela pode não aprender mais só o fato de ela estar 

junto na escola e também passando experiência de vida ela não aprende mais sabe 

falar muito bem. Por exemplo, num dia, foi numa data comemorativa da páscoa eu 

fiz uma dinâmica com eles [...] essa senhora que não sabe escrever e tem muita 

dificuldade falou em cinco minutos, assim nossa coisa que mexeu, pessoas 

choravam de emoção. É muito interessante o conhecimento que eles têm, é uma 

pena que eles não conseguem pôr no papel ainda, mas aos poucos vão aprendendo. 

(Professora ―A‖) 

 

A professora ―A‖ também fala que ensinar jovens e adultos é diferente de ensinar 

crianças, que na matemática, calculam mais mentalmente. Ressalta que tiveram dificuldades 

em usar a calculadora e muitos preferiram o cálculo mental como já eram acostumados. 

De acordo com Franco (2004, p. 60), 

 
[...] esta transformação da linguagem externa desdobrada no adulto, produz uma 

mudança de qualidade nos instrumentos matemáticos que o indivíduo tem 

interiorizado. Um outro momento desta transformação é o registro gráfico, pois a 

linguagem matemática grafada vai se transformando num instrumento de mediação 

que permite ao aluno um acesso cada vez mais amplo ao conhecimento matemático. 

O acesso ao conhecimento matemático por parte desses jovens e adultos viabiliza, 

dentre outros aspectos, o enfrentamento de questões que se colocam em sua prática 

social e amplia a possibilidade de comunicação em vocabulário específico da 

matemática escolar. Buscando ir além da utilização do cálculo mental e sua 

exteriorização oral, procurando estabelecer cada vez mais relações abstratas 

independente da experiência imediata, ou seja, das características físicas da situação. 

As manifestações orais de jovens e adultos trazem marcas da oralidade vinculadas às 

características físicas e afetivas das situações às quais estão se referindo.  

 

Os demais professores concordam que muitas dificuldades se devem à idade dos 

alunos, bem como o tempo fora da sala de aula. 

 
Existe dificuldade pela faixa etária que a gente encontra. Ele já vem assim achando 

que não vai conseguir achando que sabe e o cansaço físico que eles encontram 

principalmente depois do intervalo, essa é uma das dificuldades, (Professor ―B‖). 

O ponto negativo é que muitas vezes, por exemplo, estão muito tempo fora de sala 

de aula né, então às vezes eles não conseguem acompanhar os conteúdos direito e 

muitas vezes começam a ―esquentar a cabeça‖ e começam a querer ficar 

desanimados. Então a gente entra assim e fala não, a gente tenta apaziguar a situação 

né e deixá-los tranquilos e tal, então o ponto negativo é o tempo que eles ficaram 

fora de sala de aula daí eles não conseguem fazer adaptações assim tão rápida 

quanto os alunos do regular (Professor ―C‖). 

 

O Professor ―D‖ colaborou dizendo, que uma das dificuldades mais encontradas é o 

despreparo ou falta de conhecimento sistematizado dos alunos para estarem nas séries que 

estão. Diz fazer uma revisão dos conteúdos das séries anteriores para facilitar seu trabalho. 
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Segundo Ceryno (2004), o convívio com os números não desvenda as características 

matemática e cabe a escola esta tarefa. 

 
A aquisição da escrita numérica pressupõe a compreensão de aspectos do sistema de 

numeração que não estão presentes na prática cotidiana: contagem por agrupamentos 

de dez em dez, posicionalidade e uso do zero – aspectos estes do sistema de 

numeração que são convenções humanas, históricas e que dependem de 

aprendizagem sistematizada na escola. (CERYNO, 2004, p. 50). 

 

Nesse sentido, o adulto traz seus conhecimentos cotidianos que devem ser valorizados 

pelo professor, mas que devem também avançar em direção aos conhecimentos científicos 

produzidos pela humanidade, deve avançar para a matemática escrita. A apropriação de 

conhecimentos lógico-matemáticos na escola, portanto, é necessária. 

Em relação às facilidades encontradas no ensino de matemática para jovens e adultos, 

é possível notar que não há muita diferença entre um e outro entrevistado. O professor ―D‖ 

cita que ―a facilidade é que por se tratar de adultos eles têm compromisso, vontade de 

aprender‖. Tal compromisso está relacionado à maturidade, à necessidade devida as 

exigências do mercado de trabalho e ainda a satisfação pessoal de ter o direito à educação 

sendo conquistado. 

O professor ―B‖ disse que a facilidade é quando eles começam a perceber que não é 

um ―bicho de sete cabeças‖ aprenderem conteúdos de matemática e destaca que quando eles 

conseguem dominar, tem mais interesse que os alunos do ensino regular. O professor 

ressaltou, ―eles têm compromisso com o conteúdo‖ e ainda relatou experiências de aulas 

passadas. Disse que estava trabalhando exercícios que falava de km² e quando estava 

trabalhando potência começou a usar ao cubo e ao quadrado, então os alunos tiveram 

dificuldades. Para auxiliar no entendimento de seus alunos, ele citou um exemplo que utilizou 

em sua aula: ―se você tiver cavando uma fossa você tem metros cúbicos (m³) de terra que tira 

da fossa. Da mesma forma é quem trabalha em uma serraria, a madeira é medida, contada em 

metros cúbicos (m³)‖. O professor falou que é isso que eles se interessam, saber para que e 

onde eles vão usar os cálculos que o professor está ensinando. 

O professor ―C‖ colaborou dizendo, ―o ponto positivo principalmente com alunos do 

EJA é que a maioria deles vem com interesse de aprender‖. O professor ainda falou que a 

―bagagem‖ que eles trazem, em alguns conteúdos favorecem, porque o conhecimento do dia-

a-dia os permite conhecer a situação. O professor disse que quando ele trabalha com um 
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determinado cálculo que envolve as quatro operações é importante dizer aos alunos que eles 

vivenciam isso quando eles vão fazer alguma compra até mesmo o controle dos gastos 

mensais. 

Com base nos dados expostos, podem-se identificar alguns aspectos positivos e outros 

que necessitam maior empenho. Considera-se positivo os entrevistados reconhecerem a 

necessidade de participarem de cursos de capacitação profissional que até o presente 

momento não tiveram acesso, reconhecer a necessidade de ministrar mais aulas, trabalhar 

conteúdo a partir do cotidiano dos alunos e o empenho da orientação/coordenação pedagógica 

em ambas as escolas. Por outro lado, a falta de condições de capacitação dos entrevistados 

para atuarem na modalidade EJA juntamente com a pouca experiência são pontos importantes 

que precisam ser repensados. A formação básica juntamente com a superior é um desafio a ser 

superado.  

 

Conclusão 

 

Percebeu-se que existe um grande passo a ser dado para o melhoramento do ensino de 

matemática ao se pensar em qualidade. É visível o pouco conhecimento acerca da base teórica 

que direciona a prática. 

A apropriação dos conceitos científicos possibilita o sujeito educador ter uma visão 

crítica da sociedade em que está inserido, levando-o a compreender a dialética que acontece 

entre si, o meio social, cultural e econômico. A falta de apropriações durante a formação gera 

uma carência durante a atuação profissional. 

O professor tem a responsabilidade de formar cidadão. Para que o professor possa 

desempenhar esta função precisa de uma base teórica consolidada e conhecimentos 

específicos da matemática. A apropriação de conhecimentos é um direito dos trabalhadores e 

a forma como isso ocorre, ou não ocorre, modifica a atuação social do mesmo. 

Manter os conteúdos científicos associados aos cotidianos durante o processo de 

ensino da matemática auxilia na apropriação dos mesmos. O professor precisa fazer isso 

respeitando a fase que o aluno se encontra e avançando na aquisição de conhecimentos 

científicos com graus de dificuldades cada vez maiores. Tais aprendizagens possibilitam o 

desenvolvimento das funções psicológicas superiores.  
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Quando os alunos aprendem matemática, o mito que é uma disciplina chata e difícil 

vai se dissolvendo. Se o professor estimular a resolução de situações problemas com formas 

alternativas e não fechadas, estimulará os alunos arriscar mais e a refletir acerca de soluções 

para problemas matemáticos que aparecerem no dia a dia. 

As atividades significativas são de suma importância para o desenvolvimento do 

educando, uma vez que não só despertam o caráter investigativo, mas, levam-no a raciocinar, 

a analisar e tomar decisões.  

Sabe-se que identificar o contexto do Ensino de Matemática na Educação de Jovens e 

Adultos no Município de Monte Negro/RO, exige mais pesquisas e que este é um estudo 

inicial que visa contribuir para pesquisas futuras. 

 

Referências 

 

CERYNO, Elin. Conteúdos e metodologias do ensino da matemática I e II. 2ed. 

Florianópolis: UDESC/CEAD, 2004. 

 

DAMAZIO, Ademir. O desenvolvimento de conceitos matemáticos no contexto do 

processo extrativo do carvão (Tese de doutorado) – UFSC – Universidade Federal de Santa 

Catarina, Florianópolis, 2000. 

 

_____. Ensino da matemática: Retrospectiva Histórica, Rev. Ciências Humanas, Criciúma, 

v.2, n 2, p. 73-88, jul./dez. 1996. 

FRANCO, Izabel Cristina de Araújo.Procedimentos multiplicativos: do cálculomental à 

representação escolarna Educação Matemática de jovens e adultos / Izabel Cristina de 

Araújo Franco. – Campinas, SP: [s.n.], 2004. 

 

FONSECA, Maria da Conceição F. R. Educação de jovens e adultos/Maria da Conceição 

Ferreira dos Reis Fonseca. – Belo horizonte: autêntica, 2002. 

 

FIORENTINI, Dario, Alguns Modos de ver e Conceber a Matemática no Brasil, 

UNICAMP, 1995. Artigo, (versão modificada do 1º capítulo da tese de doutorado, Fiorentini, 

1995). 

 

_____. Rumos da pesquisa brasileira em educação matemática: O caso da produção 

cientifica em cursos de pós-graduação. Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 

Faculdade de Educação, 1994. 

 

GASPARIN, João Luiz. Uma didática para pedagogia histórico-crítica/João Luiz 

Gasparin. – 2. ed. – Campinas, SP: Autores Associados, 2003. – (coleção educação 

contemporânea)  

 



 

928 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

JARDINETTI, José Roberto Boettger. Abstrato e o Concreto no Ensino da Matemática: 

algumas reflexões, Bolema, Ano 11, n.º 12, pp. 45 a 57, 1996. 

 

KAMII, Constance. A criança e o número: implicações educacionais da teoria de Piaget para 

a atuação de escolares de 4 a 6 anos. 33 ed. Campinas, SP: Papirus, 2005. 

 

LACANALLO, Luciana Figueiredo. O jogo no ensino da matemática: contribuições para 

o desenvolvimento do pensamento teórico/ Luciana Figueiredo Lacanallo, Maringá: (Tese 

de doutorado) apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação, Área de 

Concentração: Educação da Universidade Estadual de Maringá, 2011. 

 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico - critica: primeiras aproximações/ Dermeval 

Saviani-9. ed. – Campinas, SP: Autores associados, 2005. - (coleção educação 

contemporânea. 

 

SILVA, Raimunda Rizeuda da. Resgatando a História do Município de Monte Negro/ 

Professora Pedagoga, Raimunda Rizeuda da Silva, Monte Negro/RO, setembro de 2004. 

 

SOARES, Leôncio José Gomes. Educação de jovens e adultos /Leôncio José Gomes – Rio 

de Janeiro: DP&A, 2002. – (Diretrizes Curriculares Nacionais). 

 

ZANELATO, Eliéte. O motivo da Aprendizagem da matemática na Educação de Jovens 

e Adultos sob a ótica da teoria da atividade. (Dissertação de mestrado) - UNESC - 

Universidade Do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2008. 

  



 

929 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

 

Ilda dos Santos Silva 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

ildadosantosilva@gmail.com  

 

Ozeli Bazilio da Silva 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

ozeli.bazilio@gmail.com  

 

Janaina de Souza Nunes 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

nunesjanaina590@gmail.com  
 

GT 3: Formação e Trabalho Docente 
 

RESUMO 

O presente artigo trata sobre a educação inclusiva, a qual é um processo que busca integrar todos alunos (as) no 

ambiente escolar. A integração dos alunos especiais no Brasil, ainda está na fase inicial, é necessária à sua 

compreensão, para entender como esse processo está sendo desenvolvido. Este artigo tem como objetivo discutir 

o processo da inclusão escolar, relatar o processo de inclusão no Brasil, bem como suas Leis, dando ênfase na 

formação dos professores para a Educação Inclusiva. A metodologia se deu através de revisão bibliográfica, de 

livros, revistas e artigos. A inclusão educativa é um processo contínuo, criativo e em transformação. A trajetória 

para que a Educação Inclusiva seja realmente implementada, tem encontrado imensos desafios, dentre eles 

destaca-se a formação dos professores. Um ensino inclusivo não depende somente da capacitação do professor, 

mesmo este empenhando um papel significativo, mas deve ser uma ação conjunta de todos envolvidos na 

comunidade escolar, como governantes, gestores, pais e a comunidade de um modo geral que fazem parte da 

escola. Garantindo com isso que o aluno especial se sinta realmente acolhido, e com isso facilite seu 

aprendizado. 

 

Palavras-Chave: Educação Inclusiva. Formação de Professores. Alunos Especiais. 

 

ABSTRACT 

This article is about inclusive education, which is a process that seeks to integrate all students in the school 

environment. The integration of the special students in Brazil, is still in the initial phase, is necessary to their 

understanding, to understand how this process is being developed. This article aims to discuss the process of 

school inclusion, to report the process of inclusion in Brazil, as well as its Laws, emphasizing the training of 

teachers for Inclusive Education. The methodology was based on a bibliographical review of books, journals and 

articles. Educational inclusion is an ongoing, creative, and transformative process. The trajectory for Inclusive 

Education is actually implemented, has encountered immense challenges, among them the training of teachers. 

Inclusive education does not depend only on teacher empowerment, even though it does play a significant role, 

but it must be a joint action of everyone involved in the school community, such as governors, managers, 

parents, and the community as a whole that are part of the school. This ensures that the special student feels 

really welcomed and facilitates their learning. 

 

Keywords: Inclusive Education. Teacher training. Special Students. 
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Este artigo trata sobre a educação inclusiva, a qual é um processo que busca integrar 

todos alunos (as) no ambiente escolar.  Entende – se que, a integração dos alunos especiais no 

Brasil, ainda está na fase inicial, é necessário compreender, como esse processo está sendo 

desenvolvido. Este artigo tem como objetivo discutir o processo da inclusão escolar, relatar o 

processo de inclusão no Brasil, bem como suas Leis, dando ênfase na formação dos 

professores para a Educação Inclusiva. A metodologia se deu através de revisão bibliográfica, 

de livros, revistas e artigos. 

A Educação Inclusiva pode ser considerada como o processo em que todos os seres 

humanos são vistos e atendidos de maneira igual, excluindo suas diferenças. É um processo 

em que se amplia à participação de todos os alunos nas instituições de ensino regular. Trata-se 

de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas escolas de maneira 

que esta atenda à diversidade de alunos. É uma abordagem humanística, democrática que 

percebe o sujeito e suas singularidades buscando progressivamente o crescimento, a satisfação 

pessoal e a inserção social de todos (NORONHA; PINTO, 2014). 

Na escola inclusiva, não pode ter diferenciação dos alunos, todos tem direitos de 

participar do processo escolar conforme sua capacidade. No processo de inclusão escolar, as 

escolas inclusivas, são aquelas que reconhece as diferenças dos alunos e buscam alternativas 

para a participação e o progresso através de novas práticas pedagógicas (RAPOLI et al, 2010). 

Essas diferenças quando reconhecidas, deixam de ser preconceitos e passam a ser 

reconhecidos como essência humana. A educação especial, surge como forma de 

democratização da educação, tornando-a acessível as crianças que por algum motivo pessoal 

ou por algumas limitações não conseguiram acompanhar o processo escolar no período certo. 

Essa é uma visão liberal, tradicional. A visão que surge a partir do século XVIII, de educação 

especial, é incorporação dos indivíduos com deficiências, no processo de educação em 

internatos. Essa prática, fez aumentar a exclusão social, pois esses indivíduos passam a não 

pertencer a sociedade e quando retornam acabam causado estranhamento (BUENO, 1997).  

Nesse contexto, a atuação do professor é de suma importância, bem como a dinâmica 

da sala de aula, representadas pela formação docente, pelo trabalho pedagógico e diversas 

possibilidades educativas. Paulo Freire, (1996), no livro ―Pedagogia da autonomia‖, ressalta 

que: ―Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades, para sua produção ou 
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sua construção‖, o professor que compreende o processo de ensino, como uma produção ou 

construção, conseguem envolver todos alunos, assegurando a sua inclusão. 

Ilustrando essa teoria relata, uma experiência recente acontecido em um seminário na 

cidade de Ji – Paraná no Estado de Rondônia, em agosto 2017, ocorreu uma exposição de uma 

experiência exitosa que induz a reflexão das reais condições em se dá o processo no ensino 

aprendizagem de uma aluna especial fruto do processo de inclusão legalmente estabelecido. 

Observa-se que, conforme pesquisas há uma preocupação nos tempos de formação do 

profissional da educação de em um viés pedagógicos e não do processo prático e do material, 

no tratamento dados aos alunos especiais conforme a especificidade de sua deficiência. 

Uma jovem senhora, autista, contou sua experiência como aluna. Ela deixou de 

estudar por não suportar o tratamento pedagógico e comportamento despendido por parte dos 

seus professores. Segundo ela, não respeitava suas limitações, disse não se dar bem com os 

contatos dos olhos e bocas mexendo, preferia não olhar, e as vezes na sala de aula assim 

sentava – se de costa para o professor, não sendo o autista visual, dependia apenas de ouvir. 

Conforme seus relatos, a criança autista não gosta de mudanças sobretudo no 

ambiente, tem preferências de cores e ante – social, não gosta de ser tocada e muito menos 

suporta barulhos, pois sua audição e bastante aguçada. Esta e uma breve demonstração da 

complexidade encontrada em sala de aula, que em seu processo de formação continuada deixa 

o profissional de educação, alheio à informação que muitas vezes leva – o a tomar atitudes 

ante pedagógicos tornando inviável um feedback no processo ensino – aprendizagem entre o 

professor do aluno com uma determinada necessidade especial. Observa – se que, conforme 

pesquisas há uma preocupação nos tempos de formação do profissional da educação de um 

viés pedagógicos e não do processo prático e do material, no tratamento dados aos alunos 

especiais conforme a especificidade de sua deficiência. 

A Educação Inclusiva no Brasil: breves apontamentos 

A educação especial brasileira, se deu início, num momento histórico, que a educação 

em geral não era priorizada, e se tinha altas taxas de analfabetismo, por volta dos anos de 

1872. Esse cenário pode ser explicado pela falta de atenção dada a educação no geral. Um dos 

motivos do desinteresse é o econômico porque no período Colonial e de império, os 

trabalhadores não necessitavam de ser alfabetizados, para exercer trabalhos manuais e a 
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economia desses trabalhadores baseava na exploração dos recursos naturais, outro motivo era 

a falta de interesses dos colonizadores Português. Em 1824, a educação já era prevista para 

todos os cidadãos, porem a grande parte da população era constituída, por escravos, somente 

os filhos da nobreza tinham acesso à educação. Quando o brasil se tornou República, a 

educação começou a ser priorizada, e a taxa de alfabetização começou a ter um crescimento 

gradativo, na população urbana (KASSAR, 2011). 

Após a primeira Guerra Mundial (1914 – 1918), o Brasil começou a se desenvolver 

industrialmente em busca da nacionalização de sua economia, a mão de obra antes feita por 

pessoas analfabetas, não supria mais as necessidades da indústria. A mão de obra exigida era a 

especializada. Na década de 1920, começou as reformas na educação brasileira, influenciada 

por grupo de educadores defensores da pedagogia da Escola – Nova, que propunham uma 

reforma na escola tradicional. A parti de então os rumos da educação especial foram mudados 

(MIRANDA, 2008). 

A educação para a população que era considerada especiais, começa a surgir nos 

meados do século XIX, quando começa o atendimento de pessoas com deficiências físicas, 

mentais, cegas e surdos, porém as políticas públicas vêm ocorrer, somente no século XX. 

Com as construções de institutos, que atendia as necessidades das pessoas especiais. Esses 

institutos eram particulares e isolados. A partir de 1957, a educação especial, começa a ser 

assumida pelo governo federal, com criações de campanhas, e mais tarde foram surgindo as 

políticas públicas (MANZZOTTA, 2005). Antes de seguir com o processo histórico da 

educação especial, faz – se necessário relembra como eram tratadas as pessoas com 

deficiências. Na antiguidade, os deficientes eram abandonados e perseguidos, na idade média, 

os deficientes eram vistos como castigo ou caridade, dependendo da sociedade que ele estava 

inserido. Com o surgimento do capitalismo, na Idade Média, a ciência começa a se interessar 

pela pessoa com deficiência. Começou – se a preocupar com a socialização e educação 

(MIRANDA, 2008), no período atual, as pessoas com deficiências, são incluídas, como forma 

de diversidades.  

A educação no Brasil vive um momento contrário a exclusão das minorias 

historicamente discriminadas, observando – se o crescimento da busca por inclusão. Esse 

movimento ganhou força na década de 1990, com enormes conferências internacionais em 

todo o mundo, ampliando a participação de crianças na escola de ensino regular, então na 
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segunda metade da década de 1990, com a difusão da Declaração de Salamanca (UNESCO, 

1994), que propôs a acessibilidade de jovens e crianças especiais às escolas regulares, para 

serem alfabetizadas, sendo que as instituições de ensino deveriam se adequar. O sistema de 

ensino brasileiro passou então por grandes transformações nos últimos anos, mesmo a passos 

lentos, embora tenha dado saltos significativos, com isso tem alcançado cada vez mais o 

respeito as diferenças dos estudantes, garantindo a convivência e o aprendizado dos mesmos.  

Leis que asseguram a Educação inclusiva 

Uma das políticas públicas que asseguram a inclusão, dos educandos com 

necessidades especiais é a Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), 

no capítulo V, da educação especial, diz que: 

 

Art. 58.  Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 
§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na 

faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. 
Art. 59.  Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:          I - 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido 

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida 

em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade 

de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais 

afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas 

artística, intelectual ou psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
Art. 59-A.  O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas 

habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação 

superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao 

desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado.          
Parágrafo único.  A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou 

superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no 

caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de 
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acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades 

do alunado de que trata o caput serão definidos em regulamento. Art. 60. Os órgãos 

normativos dos sistemas de ensino estabelecerão critérios de caracterização das 

instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em 

educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo Poder Público. 
Parágrafo único.  O poder público adotará, como alternativa preferencial, a 

ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular 

de ensino, independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. 

 

No que se diz respeito ao AEE, observa – se a necessidade de que seja garantida a 

formação com especialização adequada em nível superior aos educadores para o atendimento 

dos educandos com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino. Porem 

muitas escolas não há salas de recursos e muito menos o profissional especializado para 

atender, isso acaba prejudicando o desenvolvimento do aluno, onde o profissional não entende 

as caracteriza peculiar de cada um com necessidades especiais. 

Bezerra e Silva (apud Feitosa et al, 2012), assinalam que as políticas de inclusão 

implementadas no Brasil não são suficientes para a realidade que se apresenta. O acesso à 

escola não pressupõe formação de qualidade, apenas assegura a inserção do aluno. Os 

recursos utilizados pelas escolas, muitas vezes, não suficiente para promover uma educação 

especial de qualidade, que são assegurados pela Lei. O espaço físico é outro desafio, falta de 

acessibilidade que impõem barreiras, para a participação do aluno.  

Formação do Professor X Educação Inclusiva 

A formação dos professores, é uma das mais importantes etapas que compõe a 

inclusão de alunos com necessidades especiais. Pode – se considerar o sucesso da inclusão 

escolar vai depender em grandes proporções do trabalho pedagógico do professor da classe 

regular, pois este deve ser qualificado para atender as necessidades diferenciadas que incluam 

a todos. 

Quando se busca inserir crianças na sala de ensino regular, encontram – se por parte 

dos professores certa dificuldade de lidar com a nova situação que se apresenta (Castro, p. 

4751, 2006). É comum se ouvir de professores que eles não foram preparados para isto e/ou 

não fizeram essa opção durante o curso de formação (CAVALCANTE 2004; MANTOAN, 

2004; apud CASTRO, 2006). Este fato do professor alegar despreparo para atuar com pessoas 

deficientes já se constitui barreira a inclusão (Castro, 2006). Esta preocupação também é 

citada por Góes (2002, apud Baú, 2014) que ao se referir aos cursos de licenciatura observa a 
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falta de preparo dos futuros professores com relação à educação inclusiva. Esse despreparo 

torna frágil a qualidade da educação para o aluno com deficiência. 

Para Antunes et al (2016), ― a inclusão dos alunos com deficiência desacomoda tanto 

professores quanto gestores, pois ela exige de cada seguimento práticas diferenciadas e 

conhecimento sobre uma temática a que muitos professores não tiveram ao longo de sua 

formação inicial‖, portanto, a formação do profissional docente não deve se restringir e muito 

menos extinguir-se na fase inicial de sua formação. Diferentemente, deve se prolongar a uma 

também formação continuada, pois o professor é um profissional que deve estar sempre em 

formação para suprir as diferentes necessidades educacionais da atualidade. 

Silva (2009), afirma que o professor tem de abraçar a sua profissão, para driblar os 

obstáculos da profissão, mas ―para que isso aconteça, o professor deve ser moldado deste 

cedo, ainda em sua fase acadêmica, sendo preparado para as dificuldades como planificar, 

gerir e avaliar seus alunos, em especial aqueles que não se enquadram no modelo educacional 

histórico a que estamos acostumados. ‖ Este modelo citado, é o modelo de educação para os 

―normais‖, que exclui os que são considerados ―anormais‖. A pessoa que queira trabalhar na 

área da educação, tem que está disposta a enfrentar as dificuldades, que vai surgir durante a 

jornada de trabalho. 

Outros autores, que também apostam na perspectiva de formação de professores 

reflexivos, são Asín e Los Santos (1998). Eles avaliam que os professores vivenciam 

dificuldades para ensinar os alunos com necessidades especiais, em virtude da organização 

das suas condições de trabalho e de suas concepções acerca das causas das dificuldades de 

aprendizagens dos alunos  

Atuar com aluno especial exige do professor maior atenção em relação à sua prática, 

tendo em vista que não devem deter-se aos planejamentos padrões, é necessária outra 

intervenção. Serem inseridas como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores, conhecimento de práticas pedagógicas inclusivas, técnicas que facilitem o acesso 

da pessoa com deficiência ao ensino regular (VITALIANO, 2012 apud Baú, 2014). 

Nesse contexto, é fundamental que o professor fique preparado para encarar as 

diferentes situações que irão aparecer durante o processo de ensino, pensando e analisando 

sobre suas crenças, valores e conceitos em relação ao processo de aprendizagem, 
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principalmente diante das crianças especiais, o que causara um processo de transformação do 

seu pensamento, com raízes profundas no conhecimento. 

Conclusão 

A Educação Inclusiva no Brasil, ainda está no seu estado gestacional, e sabemos que o 

apoio e o investimento dos governantes são necessários, para que se alcance uma educação de 

excelência e sem exclusões. Não basta que os espaços físicos das instituições de ensino sejam 

transformados, vai muito além; o principal processo de inclusão de alunos com necessidades 

especiais, está na capacidade do professor de ensinar e acolher. 

Portanto, o que esperamos para a Educação Inclusiva é que a busca por aprimoramento 

de projetos, seja na formação quanto na qualificação de professores, continue a passos largos. 

Tendo como foco o desenvolvimento de habilidades específicas desses profissionais, 

sobretudo reconhecendo o grande desafio, para os profissionais, que a educação brasileira 

necessita enfrentar nos próximos anos. E com isso resolva ou minimize os pontos negativos 

do atendimento aos alunos especiais. A educação inclusiva necessita de profissionais 

dispostos a enfrentar desafios diários, pois a demanda pela sensibilidade dos envolvidos é 

muito maior. É necessário ter a formação adequada, mas acima de tudo estar disponível. 

Sendo também de grande importância a colaboração e envolvimento de toda a comunidade 

escolar no processo de ensino aprendizagem do aluno especial. 
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RESUMO 

O presente trabalho fomenta uma discussão sobre política nacional de formação de professores no cenário 

político econômico do Brasil. O objetivo desse estudo foi analisar a política de formação docente a partir do 

processo de redemocratização do país com a construção da Constituição Federal de 1988 até o período atual, 

setembro de 2017. A investigação ocorreu por meio de pesquisa bibliográfica e documental este tipo de pesquisa 

é caracterizada como sendo o contato inicial direto do pesquisador com tudo aquilo que já foi escrito. Foi 

possível evidenciar que o Brasil assim como os demais países da América Latina, vivenciou, a partir, da década 

de 1980, fortes mudanças no contexto político e econômico. Com destaque, o processo de redemocratização após 

o período da ditadura militar e os ajustes dos países ao neoliberalismo. Tais mudanças refletem suas 

características na política de formação docente. Atualmente a política de formação docente sofre forte impacto 

da agenda neoliberal se contrapondo aos anseios dos movimentos dos educadores organizados pela formação de 

professores. 

 

Palavras-chave: Política de Formação Docente. Mudança Educacional. Magistério. 

 

ABSTRACT 

The present work foments a discussion about national politics of teacher training in the economic political 

scenario of Brazil. The objective of this study was to analyze the policy of teacher education from the process of 

re-democratization of the country with the construction of the Federal Constitution of 1988 until the current 

period, September, 2017. The investigation occurred through bibliographic and documentary research this type 

of research is characterized as the direct initial contact of the researcher with everything that has already been 

written. It was possible to show that Brazil, as well as other Latin American countries, experienced strong 

changes in the political and economic context starting in the 1980s. With emphasis, the process of 

redemocratization after the period of the military dictatorship and the adjustments of the countries to 

neoliberalism. These changes reflect their characteristics in teacher education policy. At present, teacher 

education policy has a strong impact on the neoliberal agenda, counteracting the aspirations of teachers' 

movements organized by teacher training. 

 

Keywords: Politics of masterships formation. Educationalchange. Magisterium 

 

 

Introdução 

Este artigo dedica-se a contextualizar a política nacional de formação de professores 

no cenário político econômico do Brasil. As políticas públicas são elaboradas de acordo com 

o contexto histórico e político da sociedade em que são produzidas. Elas formalizam o projeto 

educacional que se pretende implantar de forma planificada em determinada região ou país. 
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Neste sentido, faz-se um recorte histórico a partir do processo de redemocratização do 

Brasil após a ditadura militar. Apresenta-se o cenário político econômico do final do período 

ditatorial (1964-1984) e processo de mobilização nacional em torno da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 (CF); segue abordando a política de formação docente 

nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, nos dois governos Lula da Silva, no 

período em que Dilma Rousseff esteve na Presidência da República e a atual política de 

Michel Temer, até o período atual, setembro de 2017. 

O cenário político e econômico pós ditadura militar 

O Brasil, assim como os demais países da América Latina, vivenciou, a partir da 

década de 1980, fortes mudanças no contexto político e econômico. Com destaque, o processo 

de redemocratização após o período das ditaduras militares e o ajuste dos países ao 

neoliberalismo. Tais mudanças refletiram suas características na política de formação docente. 

Neste estudo, tomou-se como ponto de partida para a contextualização do tema o 

marco da redemocratização do País após um período de vinte anos de ditadura militar (1964-

1984). Momento de mobilização de diversos segmentos da sociedade em prol da 

democratização da escola pública.  

Brzezinski (2009) rememora o momento de aliança dos movimentos sociais no final 

do período ditatorial, que tem sua origem ainda em 1978, no I Seminário de Educação 

Brasileira, acontecido na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Evento que marca 

historicamente a resistência dos educadores que se opunham à política ditatorial.  

Em seguida, fortalecidos por outros processos associativos e pela fundação de 

associações de classe (trabalhadores rurais, operariado urbano, organizações de mulheres, 

movimentos de base), em 1980, na I Conferência Brasileira de Educação (CBE), organizou-se 

o Comitê Proformação do Educador.  

Fortalecido pela mobilização social, no final da década de 1980, o movimento de 

educadores se organizou em fóruns. O primeiro foi o Fórum Nacional da Educação na 

Constituinte, no qual entidades da sociedade civil, comprometidas com um projeto de 

educação para emancipação, uniram-se para os embates entre forças antagônicas nas batalhas 

pelo que ficaria garantido no texto constitucional. Destaca-se, nesta arena, a disputa entre os 

privatistas e os defensores da escola pública brasileira. Neste momento, não houve uma 
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proposta específica pela formação docente, mas sim, de forma genérica, pela valorização do 

professor. 

Silva (2008) relata que, diante da acirrada disputa, no final do processo, para que as 

propostas progressistas fossem pelo menos em parte contempladas, foi estabelecido um 

momento de negociações com os setores conservadores, o ―Centrão1‖, que resultou num 

acordo, com a seguinte proposta para a categoria:  

No que se refere ao magistério, o ―Centrão‖ apresentou uma emenda, que previa a 

valorização dos profissionais de educação, mediante o estabelecimento de padrões 

condignos de remuneração e a implantação da carreira e ingresso unicamente por 

concurso público de provas e títulos somente para o magistério público 

eassegurando a unificação do regime jurídico apenas para as instituições mantidas 

pela União, inclusive fundações (SILVA, 2008, p. 58). 

A atuação do Fórum na Constituinte foi imprescindível para as garantias conquistadas 

(mesmo que com concessões). Com destaque à gratuidade do ensino público, assegurada no 

Art. 218; e, à vinculação de recursos para a educação, conforme prescrito no Art. 212, no 

mínimo 18% da receita resultante de impostos percebida pela União e 25% dos estados, 

Distrito Federal e municípios (BRASIL, 1988). 

O segundo fórum articulado pelo movimento dos educadores, foi o Fórum em Defesa 

da Escola Pública na LDB, formado por "34 entidades unidas para renovar princípios em 

relação à escola pública, laica, unitária, de qualidade social em todos os níveis e modalidades 

de ensino" (BRZEZINSKI, 2009, p. 59). Este Fórum esteve na elaboração do Projeto de Lei 

n° 1258/88, que foi apresentado como proposta da sociedade brasileira para a educação, 

embora tenha sido substituído no Senado por outro projeto, elaborado e aprovado sem 

nenhuma escuta à sociedade organizada. 

O movimento dos educadores continuou organizado pela formação de professores, 

seja em comitê ou comissão. Em 1990, foi criada a Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação (Anfope), que se mantém em combate por uma formação que 

promova o desenvolvimento da criticidade, a compreensão da realidade e o domínio de 

conteúdos que permitam a transformação social, ou seja, busca-se um projeto que abrigue o 

caráter sócio-histórico da formação do professor a partir da concepção emancipadora de 

educação (FREITAS, 1999; 2002). 

                                                           
1
Bloco de parlamentares de centro e de direita que se uniram no embate contra o projeto de Constituição com 

propostas progressistas. 
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No cenário mundial, este mesmo período até aqui relatado configura-se como um 

momento de crise, marcado pela ruptura com as políticas do Estado de Bem-Estar 

implantadas logo após a Segunda Guerra Mundial.  

Hobsbawm (1995) descreve esse período como "Décadas de Crise". Os meios de 

produção, movidos pela mecanização, substituíam a capacidade humana pela capacidade das 

máquinas, pois todo e qualquer trabalho humano tornou-se mais caro que a produção 

mecânica. A segurança embasada na lógica do pleno emprego deu lugar à ameaça contínua da 

perda do posto de trabalho.  

Os defensores do Estado de Bem-Estar defendiam, como política de enfrentamento da 

crise, o investimento no pleno emprego e altos salários como forma de alimentar o consumo e 

garantir uma expansão econômica, enquanto os neoliberais, defensores do livre mercado, 

acusavam justamente essa política de geradora da crise por impedir o controle da inflação e 

requeriam o corte de gastos nos governos.  

A consequência das décadas da crise, 1970 e 1980, que aumentouintensamente a 

desigualdade social, mesmo nas economias consideradas desenvolvidas, foi chegar à década 

de 1990 com o peso da insegurança. Inclusive os países ricos chegaram a ela sem as garantias 

de controle econômico nacional, dado o atrelamento à economia mundial. Era a crise, 

também, dos padrões políticos tradicionais.   

Sendo colocado em discussão o modelo político tradicional, foi proposta como saída 

para a crise uma nova ordem, a neoliberal, ou seja, um entendimento mundial e globalizado 

no sentido da reinvenção do modelo político e, por consequência, do Estado.  

Um marco da proposição neoliberal para a América Latina é o Consenso de 

Washington, Conferência em que o governo norte-americano e organismos financeiros 

internacionais
2
, convocados pelo Institute for InternationalEconomics, no final de 1989, 

reuniram-se com representantes da América Latina para ratificar a proposta recomendada pelo 

governo norte-americano, inclusive como condição para conceder cooperação financeira 

(BATISTA, 1994).   

Simultânea ao Consenso de Washington, no Brasil, acontecia a primeira eleição direta 

para presidente após o regime militar. Na acirrada disputa entre a esquerda, representada pelo 

candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, e a direita, comprometida 

                                                           
2
 Fundo Monetário Internacional (FMI); Banco Mundial; e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). 
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com a candidatura de Fernando Collor de Melo, ganhou esta última, que defendia a adesão ao 

projeto neoliberal. Batista (1994) faz uma análise político-econômica desse período e destaca: 
 

Com Collor é que se produziria a adesão do Brasil aos postulados neoliberais recém-

consolidados no Consenso de Washington. Comprometido na campanha e no 

discurso de posse com uma plataforma essencialmente neoliberal e de alinhamento 

aos Estados Unidos, o ex-presidente se disporia a negociar bilateralmente com 

aquele país (BATISTA, 1994, p. 27). 

Na sequência do mesmo texto, Batista ressalta a continuidade da política neoliberal 

após o colapso do governo Collor (1990-1992), que culminou no seu impeachment e deu 

início ao governo Itamar Franco (1992-1994), no qual Fernando Henrique Cardoso exerceu a 

função de Ministro da Fazenda, de maio de 1993 até março de 1994, afastando-se para 

disputar a eleição presidencial daquele ano. 

Diante deste cenário, o Brasil, assim como os demais países da América Latina, teve 

suas políticas de educação marcadas por reformas neoliberais que buscaram o ajuste dos 

sistemas educacionais à reestruturação produtiva capitalista. 

Torres (2000) discute a dicotomia entre reformadores e docentes no contexto da 

mudança educacional promovida por este momento em que a educação ganhou centralidade 

nas políticas de Estado em escala global. 

É neste contexto que se instaura a hegemonia do pensamento neoliberal sob a égide da 

globalização. Uma nova proposta de organização, com fundamentos na gerência da empresa 

privada, promoveu a reforma do Estado e consequentemente da política educacional. Um 

Estado maior no momento das definições das políticas sociais, porém menor em sua função na 

prestação dos serviços públicos. Ouseja, a busca por "un gobierno que tome el timón en lugar 

de los remos‖ (OSBOURNE; GAEBLER3apud TORRES, 2000, p 17). 

A importância confiada à educação, mesmo em um Estado menor para as políticas 

sociais, deu-se no sentido de estratégia para promover as adequações às mudanças que o novo 

modelo impunha. Nesse discurso, cabia à educação a tarefa de desenvolver na população as 

condições de participação na economia e na sociedade enquanto garantias necessárias ao 

crescimento econômico.  

                                                           
3
 OSBORNE, D.; Gaebler, T. Un nuevo modelo de gobierno: Cómo transforma el espíritu empresarial el sector 

público. México: Gernika, 1994. 
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Era necessário formar mão de obra qualificada para as novas exigências do mercado 

de trabalho: trabalhadores versáteis, autônomos, criativos e flexíveis, com habilidades para 

resolução de conflitos, para o trabalho em equipe, com espírito cooperativo e, 

contraditoriamente, propensos à competitividade. 

Diante deste contexto político-econômico, Torres (2000), em seu estudo sobre a 

reforma educacional implantada na década de 1990, evidencia algumas características desse 

período: a) setor público gerenciado aos moldes da empresa privada;b) descentralização e 

terceirização dos serviços públicos;c) influência dos organismos internacionais nas políticas 

educacionais locais; d) protagonismo do setor privado na educação; e) presença das 

organizações não-governamentais (Ong‘s); g) valorização das capacidades técnicas, liderança 

e espírito competitivo atrelado à lógica das competências e capacidades; h) importância ao 

acesso à informação e sistemas tecnológicos de informação e comunicação; i) maior 

importância à educação básica com concentração dos gastos públicos nesta etapa. 

Estas características deram o contorno à política de formação docente no Brasil, 

evidenciando-se na adoção da lógica das competências como norteadora das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores; na primazia ao caráter pragmático em 

relação ao caráter teórico-científico na formação docente; no estabelecimento de um sistema 

nacional de avaliação da educação; na definição de Parâmetros Curriculares Nacionais com 

assessoria de especialistas estrangeiros; na criação de um sistema nacional público de 

educação superior a distância – Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) - tendo como 

prioridade a formação de professores.  

O Governo Fernando Henrique Cardoso 

Fernando Henrique Cardoso (FHC) esteve na presidência do Brasil por dois mandatos 

consecutivos: o primeiro, no período de 1995 a 1998 e o segundo, de 1999 a 2002. O governo 

FHC ficou marcado pela consolidação do modelo político neoliberal iniciado com o governo 

Collor (1990-1992). 

Na educação, no primeiro período ocorre a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, LDBEN n° 9394, de 20 de dezembro de 1996. E no segundo, subsidiada 

por esta lei, é implementada a reforma educacional com base nas recomendações dos 

organismos internacionais. 
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Os debates ocorridos no período imediatamente anterior à aprovação da LDBEN n° 

9394/1996 foram de luta acirrada entre o Fórum em Defesa da Escola Pública na LDB e os 

defensores do pensamento privatista em educação, formados basicamente pelos setores 

empresarial e confessional. 

O Projeto Darcy Ribeiro, posto como substituto ao projeto apresentado pela sociedade 

brasileira, foi apoiado pelos privatistas e tornou-se vitorioso na disputa política. O projeto 

propunha a formação superior para professores de todos os níveis de ensino, no entanto, sem a 

primazia à formação universitária. Criou-se os Institutos Superiores de Educação como 

instituições formadoras, dispensando a tríade ensino-pesquisa-extensão na formação docente. 

Silva (2007) apresenta a disputa entre estes dois grupos e conclui: 
 

o setor empresarial não tinha uma proposta própria para a formação de professores, 

mas, no geral, apoiou a proposta do Governo FHC de diversificação do ensino 

superior e da criação de um novo locus para a formação docente, de custo mais 

baixo e com uma possível clientela assegurada (SILVA, 2007, p.9).  

Foi longo o embate em torno da nova Lei. A vitória de FHC nas eleições presidenciais 

de 1994 foi imprescindível para o avanço das propostas do capital nas definições da lei 

educacional sancionada no final de 1996. 

Após a vitória do projeto neoliberal, o período seguinte do governo FHC foi dedicado 

à instauração da reforma educacional neoliberal, que, segundo Silva (2007), teve as seguintes 

características: investimentos públicos prioritariamente no ensino fundamental; dicotomia 

entre educação geral e educação profissional; ensino superior à mercê do setor privado com 

flexibilização das exigências legais; diminuição das responsabilidades do Estado com a 

carreira docente. 

Entre as características apresentadas por aquela autora, algumas se referem 

especificamente à política de formação docente: a noção de competência, ―para ensinar e 

fazer aprender os conteúdos‖ (MELLO4apud SILVA, 2007, p. 11), tomada como eixo 

norteador da formação docente; formação dos professores aligeirada e a distância; 

conformidade da política de formação docente às orientações dos organismos internacionais; 

criação dos Institutos Superiores de Educação, instituições não-universitárias responsáveis 

pela formação do professor. 

                                                           
4 

 MELLO, Guiomar Namo de. Formação inicial de professores para a educação básica: uma (re) visão 

radical. mar., 2000. www.redeensinar.com.br/guiomar/, acesso fev., 2004. 
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A retirada do padrão universitário da formação docente foi intensamente combatida 

pela comunidade acadêmica e pelo movimento dos educadores. Kuenzer (1999) denuncia a 

impossibilidade da formação do professor como cientista da educação e a minimização de sua 

função a mero tarefeiro. 
 

Ao retirar da universidade a formação do professor, o governo nega a sua identidade 

como cientista e pesquisador, ao mesmo tempo em que nega à educação o estatuto 

epistemológico de ciência, reduzindo-a a mera tecnologia, ou ciência aplicada, ao 

mesmo tempo em que reduz o professor a tarefeiro, chamado de ―profissional‖, 

talvez como um marceneiro, encanador ou eletricista, a quem compete realizar um 

conjunto de procedimentos preestabelecidos.(KUENZER, 1999, p.182) 

Brzezinski (2008) discute a política de formação docente no governo FHC e afirma 

que a lógica das competências, tem por objetivo a formação do professor para o exercício 

técnico-profissional com foco na solução dos problemas do dia-a-dia da escola, no aprender o 

que vai ensinar, numa "visão ativista da prática", valendo-se para isto da consultoria de 

estrangeiros especialistas em questões de currículo, formação de professores e certificação de 

competências (BRZEZINSKI, 2008, p. 1153).  

A autora apresenta, como parte dessa política, as ações em torno dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, da Política do Livro Didático, das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação docente e do sistema de avaliação de desempenho de alunos e professores. 

Considerando a política de formação docente no contexto das reformas neoliberais 

ocorridas na América Latina, Freitas (1999; 2002) salienta a importância dada ao tema pelos 

governos comprometidos com estas mudanças. O intuito, segundo a autora, foi promover a 

acomodação do sistema à reestruturação produtiva e ao novo papel do Estado neste modelo. 

Freitas (2002) relembra alguns passos do governo Fernando Henrique Cardoso em 

direção à nova ordem neoliberal: 
 

Educação para Todos, Plano Decenal, Parâmetros Curriculares Nacionais, diretrizes 

curriculares nacionais para a educação básica, para a educação superior, para 

educação infantil, educação de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica, 

avaliação do SAEB – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica –, Exame 

Nacional de Cursos (Provão), ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio –, 

descentralização, FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério –, Lei da Autonomia Universitária, 

novos parâmetros para as IES, são medidas que objetivam adequar o Brasil à nova 

ordem, bases para a reforma educativa que tem na avaliação a chave-mestra que abre 

caminho para todas as políticas: de formação, de financiamento, de descentralização 

e gestão de recursos. (FREITAS, 2002, p. 142) 
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Seguindo as recomendações dos organismos internacionais, o investimento do Estado 

se concentra na formação em serviço (continuada) de caráter pragmático, enquanto a 

formação inicial, com menor atendimento pelo setor público, é alcançada, na maioria das 

matrículas, pelo setor privado em IES. 

Nesse processo ocorre ―o aligeiramento da formação pelo rebaixamento das condições 

de formação" (FREITAS, 1999, p. 22). Pela primeira vez se consideram os estudos realizados 

em nível anterior de escolaridade para aproveitamento em nível superior e, quanto à exigência 

de qualificação do corpo docente, para os Institutos Superiores de Educação, apenas 10% de 

mestres e doutores, enquanto nas universidades essa exigência sobe para 30%. 

Outra temática abordada pela Anfope (FREITAS, 2002) é a educação a distância, que 

foi uma opção para as Secretarias de Educação estaduais, em convênios com as universidades, 

formaremum grande número de professores leigos. Em muitos casos, utilizou-se a estratégia 

dos multiplicadores. Um professor formado se transforma em formador de professores e assim 

sucessivamente, constituindo uma cadeia de formação (FREITAS, 2002, p. 149). 

Pereira e Peixoto (2008) também discorrem sobre o conflito em torno dos projetos de 

formação docente. Salientam que a reforma para a formação não se deu em um evento local, 

mas sim no âmbito do movimento reformista neoliberal promovido pelos organismos 

internacionais. 

Assim, sobressai, no governo Fernando Henrique Cardoso, a criação de um arcabouço 

institucional e jurídico que coloca o Estado na função de controle e definição da política de 

formação e o desonera da ação efetiva na formação.  

Na produção acadêmica sobre a política de formação docente no governo Fernando 

Henrique Cardoso, dentre eles Silva (2007); Brzezinski (2008); Pereira; Peixoto (2008); 

Kuenzer (1999); Freitas (1999, 2002) foram salientadas ações que concordam com as 

características levantadas por Torres (2000) como distintivas da reforma educacional da 

década de 1990, capitaneada pelos organismos internacionais com foco no setor da educação. 

O Governo Lula da Silva (2003-2010) 

Luiz Inácio Lula da Silva também governou o Brasil por dois mandatos consecutivos. 

No primeiro mandato (2003-2006) foi forte o investimento no enfrentamento da pobreza e 

combate à fome. Já no que tange às políticas econômicas, deu-se continuidade às medidas 
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implantadas pelo governo FHC. O segundo mandato (2007-2010) foi marcado pela 

estabilidade das políticas implantadas nos períodos anteriores. 

Quanto ao projeto educacional levado a cabo pelo governo Lula, as análises realizadas 

pela comunidade acadêmica, destacando aqui Freitas (2003, 2007, 2012); Brzezinski (2008); 

Carvalho (2006); Bianchi; Braga (2012) e Scheibe (2011), apresentam críticas à continuidade 

na obediência, também deste governo, às orientações externas e à penetração dos organismos 

internacionais nas políticas deste setor.  

No último ano do governo FHC, 2002, a instituição de Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores da Educação Básica, pelo Conselho Nacional de Educação, 

reafirma a lógica neoliberal das competências para a formação docente, estabelecendo "a 

competência como concepção nuclear na orientação do curso" (BRASIL, 2002, p.1). O governo 

Lula inicia orientações para formação docente a partir desse documento.  

Freitas (2003) sinaliza a convergência da Portaria n° 1.403, de 2003 (primeiro ano do 

governo Lula), que trata do Exame de Certificação de Professores e cria a Rede Nacional de 

Centros de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação com as políticas de formação instituídas 

pelo governo anterior com ênfase ao caráter regulatório dessa política.  

O Programa Toda Criança Aprendendo, norteador de ações do MEC, enfatiza a 

formação continuada dos professores, lançando mão, para a empreitada, prioritariamente dos 

cursos a distância e semipresenciais (FREITAS, 2003). Duas tendências herdadas também do 

governo FHC: prioridade à formação em serviço e opção pela modalidade de ensino EAD. 

Exemplos deste modelo de formação são os programas Pró-Infantil, para formação em 

nível médio dos professores leigos atuantes na educação infantil (BRASIL, [ca. 2003]); Pró-

Letramento, de formação continuada para professores das séries iniciais e com foco na 

alfabetização e matemática (BRASIL, [ca. 2013]); e outros programas da Rede Nacional de 

Formação Continuada, constituída em 2003. 

Com o programa Pró-Licenciatura para professores em exercício (BRASIL, [2005]) e 

com o sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), formação inicial e continuada para 

professores da educação básica pública, criados em 2005 e 2006, respectivamente, a formação 

a distância toma contornos de política pública de formação. 

O Programa Universidade para Todos (Prouni) foi outra estratégia desse governo para 

a formação de professores. Em maio de 2006, foi divulgado na página web do MEC o vínculo 
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desse programa com a formação de professores, com ênfase nas áreas críticas como Ciências, 

Matemática, Física, Química e Biologia (BRASIL, [2004]). A colaboração se dá por meio de 

concessão de bolsa do para o ingresso em licenciaturas oferecidas pela iniciativa privada. 

A formação de professores da educação básica é uma das prioridades do Prouni. No 

entanto, pesquisas que discutem a relação do programa com a formação docente 

(CARVALHO, 2006; FREITAS, 2007) sinalizam para a dificuldade de regulação do sistema, 

a desistência de verbas para a educação (renúncia fiscal) e a falta de garantias quanto à 

qualidade da formação oferecida.  

Em 2007, foi apresentado por esse governo o Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE). Na publicação que apresenta o Plano à sociedade, a União se compromete em 

capitanear suas ações numa perspectiva sistêmica de educação e a partir do regime de 

colaboração, onde os governos das três esferas, em conjunto com a sociedade civil, assumem 

responsabilidades e mobilizam-se pela educação enquanto direito de todos (BRASIL, 2007). 

O sistema nacional de educação é tratado nesse documento a partir de uma tríade 

formada pelo sistema nacional de avaliação, sistema nacional de formação de professores e 

regime de colaboração.  

A formação de professores é tratada logo no início do Plano: 
 

Um dos principais pontos do PDE é a formação de professores e a valorização dos 

profissionais da educação. [...] o comprometimento definitivo e determinante da 

União com a formação de professores para os sistemas públicos de educação básica 

(a Universidade Aberta do Brasil – UAB – e o Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência – PIBID) (BRASIL, 2007, p. 16). 

 

A UAB e o Pibid estão postos como primeiros passos para a instauração de um 

sistema nacional público de formação docente, proposto como garantia da permanente relação 

entre educação superior e educação básica.A UAB se destina à formação dos professores em 

serviço. Em regime de colaboração, estados e municípios firmam convênio com as 

universidades públicas para a oferta de formação inicial e continuada; o Pibid prevê a 

concessão de bolsa de iniciação à docência para acadêmicos de licenciatura que se disponham 

a estagiar nas escolas públicas e se comprometam com o exercício do magistério na rede 

pública após conclusão da graduação. 
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O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, apresentou-se como estratégia 

para garantir que os governos, em regime de colaboração e com a participação da sociedade 

civil, unissem esforços pela melhoria da qualidade da educação básica.  

Esta espécie de pacto seria realizado por meio do Plano de Ações Articuladas (PAR
5
) 

organizado em quatro dimensões: ―gestão educacional, formação de professores e dos 

profissionais de serviço e apoio escolar, práticas pedagógicas e avaliação e infraestrutura 

física e recursos pedagógicos‖ (BRASIL, 2007, p. 24-25, grifo da autora). 

O PAR prevê uma avaliação diagnóstica das redes. Quanto à formação de professores, 

a demanda levantada nesta avaliação subsidiaria as ações do governo federal no fomento à 

oferta de cursos pela rede nacional de formação. 

Além das Instituições Públicas de Ensino Superior (Ipes), os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (IFET) também foram pensados por esta política como 

instituição formadora de professores para a educação básica a partir da oferta de programas 

especiais de formação pedagógica inicial e continuada, atuando principalmente nas áreas de 

física, química, biologia e matemática (BRASIL, 2007, p. 33).  

Em 2007, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

assume responsabilidades na política de formação de professores para a educação básica com 

a orientação de cumpri-las em regime de colaboração com os entes federados. É criado o 

Conselho Técnico-Científico da Educação Básica com a tarefa de elaborar a política de 

formação e organizar o Sistema Nacional de Formação de Profissionais da Educação. 

Brzezinski (2008) destaca com otimismo a presença de militantes do movimento dos 

educadores entre os membros do Comitê. 

Scheibe (2011) analisa o papel do Conselho Técnico-Científico da Educação Básica na 

política de formação docente como uma atuação no sentido da mediação entre a sociedade 

civil e a Capes. Destaca na atuação do Conselho a definição dos princípios da política de 

formação docente materializada no Decreto 6755, de janeiro de 2009, que instituiu a Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2009). 

                                                           
5
 PAR: Plano de Ações Articuladas. Sistema que visa a gestão da política educacional do governo central junto 

aos entes federados adequando a assistência da União às demandas das redes. 
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A partir desta ordenação legal, foi também instituído o Plano Nacional de Formação 

de Professores e criada a Rede Nacional de Formação Continuada, ambos a partir de portarias 

expedidas no mesmo ano, 2009 pelo Ministro da Educação. 

O Decreto n° 6755/2009 prevê a criação de fóruns estaduais permanentes de apoio à 

formação docente. Cada fórum se organizará como um colegiado formado por representantes 

dos governos federal, distrital, estadual e municipal e com a participação da sociedade civil. 

Os fóruns têm a responsabilidade de elaborar, no âmbito de cada unidade da federação, um 

plano estratégico com a finalidade de subsidiar o plano nacional de formação de 

professores.Sobre este colegiado, Freitas (2012, p. 220) considera: 

Para tanto, os fóruns estaduais permanentes de apoio à formação docente, embriões 

do regime de colaboração e cooperação almejado, constituem instrumentos 

fundamentais da gestão democrática da formação, demandando seu fortalecimento 

como política pública de Estado e seu estabelecimento como espaços privilegiados 

da consolidação da política de formação dos profissionais da educação, com a 

participação dos professores, gestores e todos os segmentos e sujeitos envolvidos na 

gestão das instituições formativas e nos órgãos de decisão das políticas de formação.   

Iniciativas como a criação do Sistema UAB e a inserção da Capes na política de 

formação docente são estratégias que sinalizam maior responsabilização da União com a 

formação docente. Assim como a criação do Conselho Técnico-Científico da Educação 

Básica, com a presença de membros ligados ao movimento dos educadores, e a implantação 

de fóruns estaduais, prevendo a participação da sociedade civil, acenam para uma maior 

participação social na definição da política de formação docente. 

O governo Lula deu continuidade ao modelo de formação que vinha se desenvolvendo 

no governo FHC, prosseguindo com a ênfase à formação em serviço e a opção pela EAD 

como principal modalidade para os cursos de formação. Entretanto, inseriu em sua política 

algumas reivindicações do movimento dos educadores presente nas lutas já na década de 

1980, como o protagonismo das instituições públicas na formação docente e a participação da 

categoria nas definições desta política. 

O Governo Dilma Rousseff 

Em 2010, Dilma Rousseff ganhou as eleições presidenciais e, em 2011, ao tomar posse 

como Presidenta da República do Brasil, inaugurou o protagonismo feminino neste posto.O 

novo governo representa a continuidade do governo Lula. Dilma fez parte da equipe 
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presidencial anterior desde o processo de transição do governo FHC para o governo Lula. Seu 

último cargo foi a chefia da Casa Civil, de onde saiu para assumir a candidatura à presidência. 

A formação docente para o exercício do magistério na educação básica está organizada 

em formação inicial e formação continuada. A formação inicial, conforme prescreve a 

LDBEN n° 9.394/1996, deve ocorrer em cursos de licenciatura, de graduação plena, sendo 

admitida a formação em nível médio para o professor da educação infantil e das séries iniciais 

do ensino fundamental; e a formação continuada, destinada aos já profissionais da educação 

dos diferentes níveis de ensino. 

Em 2012, o MEC passou por uma reestruturação organizacional e a responsabilidade 

com a formação docente ficou distribuída entre os órgãos e não em uma coordenação geral de 

apoio à formação, como era antes. As ações das Secretarias de Educação estão apresentadas 

no site do MEC
6
, na seção ―Ações e Programas‖. 

A Secretaria de Educação Básica (SEB) ficou responsável pela educação infantil, o 

ensino fundamental e o ensino médio, que objetivam a formação comum. O investimento da 

SEB abarca a Educação Básica de forma genérica. O programa Escola de Gestores e o Guia 

de Tecnologia atendem à demanda da gestão da educação básica independente de qualquer 

especificidade quanto aos níveis ou modalidades de ensino desenvolvidos na unidade escolar. 

O Portal do Professor, a Rede Nacional de Formação Continuada (Renafor), a Coleção 

Explorando o Ensino, a TV Escola e o DVD Escola são ações para atendimento às demandas 

dos professores da educação básica em geral, sem grandes especificidades.  

O ProInfantil, o Pró-Letramento, e o Gestar II formam o professor para uma atuação 

específica, porém para o atendimento geral daquela área. Ou seja, o primeiro programa, para 

atender todos os alunos da educação infantil; e os outros dois, para atender todos os alunos do 

ensino fundamental no domínio dos conteúdos da língua portuguesa e da matemática 

previstos no currículo deste nível de ensino. 

Conforme exposto acima, a SEB, por meio dos cursos apresentados, atende a demanda 

por formação vinculada à sua área de atuação na Educação Básica. Enquanto a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) tem como função a 

promoção da educação inclusiva, atuando nas áreas de alfabetização e educação de jovens e 

adultos, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação especial, do campo, 

                                                           
6
Todos os programas e ações apresentados têm como fonte de informação a página eletrônica do MEC: 

http://portal.mec.gov.br/index.php  Acesso em 24 de fevereiro de 2013. 

http://portal.mec.gov.br/index.php
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escolar indígena, quilombola e para as relações étnico-raciais. Na formação docente, suas 

ações estão organizadas por diretoria: Diretoria de Políticas de Educação Especial; Diretoria 

de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações Étnico Raciais; Diretoria de 

Políticas de Educação em Direitos Humanos e Cidadania. 

As três ações em prol da formação na Diretoria de Políticas de Educação Especial 

visam o trabalho com professores e gestores na promoção da escola inclusiva e a formação do 

professor na especificidade da educação especial. 

A Diretoria de Políticas de Educação do Campo, Indígena e para as Relações Étnico-

Raciais assumiu seis ações. O Pro-Campo e o Prolind são cursos de formação inicial. 

Licenciaturas voltadas às especificidades da educação do campo e da educação indígena no 

sentido de alcançar aqueles professores que já estão em exercício sem formação superior 

específica na área e, também, no caso das licenciaturas interculturais indígenas, a formação de 

novos professores indígenas (BRASIL, [ca. 2008]). Os outros quatro cursos são de formação 

continuada nas áreas atendidas por esta diretoria e alguns se concentram em problemáticas 

específicas. Na educação do campo, o foco é a atuação em turmas multisseriadas; na educação 

para as relações étnico-raciais enfatiza-se a educação quilombola. 

E, finalizando as ações de formação vinculadas a SECADI, a Diretoria de Políticas de 

Educação em Direitos Humanos e Cidadania oferece um programa com maior abrangência de 

público e de temática e outro específico aos atores sociais que compõem a Rede de Proteção
7
.  

Já com a inserção da Capes, em 2007, no contexto da política de formação de 

professores para a educação básica, além de iniciativas como a UAB (criada em 2005 numa 

ação conjunta da extinta Secretaria de Educação a Distância do MEC e da Diretoria de 

Educação a Distância da Capes), sob a gestão da Capes, outras ações foram implementadas no 

âmbito desta autarquia sob responsabilidade de duas diretorias: a Diretoria de Formação de 

Professores da Educação Básica (DEB) e a Diretoria de Educação a Distância (DED)
8
. 

A DEB respondendo por oito ações. O Programa de Consolidação das Licenciaturas 

(Prodocência) e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid)com 

atuação na formação inicial de alunos matriculados nas universidades públicas e busca 

                                                           
7
Rede de Proteção Integral dos Direitos de Crianças e Adolescentes formada por diversos setores da sociedade 

compondo o Sistema de Garantias para a população infanto-juvenil (DIGIÁCOMO, 2010). 
8
 As ações elencadas têm como fonte de informação a página eletrônica da Capes: http://www.capes.gov.br/  

Acesso em 16 de fevereiro de 2013. 



 

953 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

integrar a educação superior à educação básica. (BRASIL, [ca. 2006]), além dos 

Observatórios da Educação, onde a pós-graduação compõe a integração entre os níveis. 

O Programa de Apoio a Laboratórios Interdisciplinares de Formação de Educadores 

(Life) propõe, a partir de núcleos interdisciplinares, a integração das licenciaturas no âmbito 

das Ipes e também a articulação dos programas da Capes para a educação básica com foco na 

formação inicial de professores. 

O Programa Emergencial para a Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) 

presencial caracteriza-se como uma política emergencial na iniciativa de formar, de acordo 

com as exigências legais, os professores já em exercício nas redes públicas de ensino.  

Como parte desta política, estão os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio a 

Formação Docente enquanto colegiados com a função de elaborar os planos estratégicos a 

partir da demanda levantada pelos sistemas públicos de ensino no âmbito de cada estado.   

Atendendo às especificidades da modalidade EAD, a Diretoria de Educação a 

Distância, DEB/Capes, responsabiliza-se por quatro ações: a UAB, estratégia de grande 

importância na política de formação docente deste período,que na modalidade EAD, 

desenvolvida pelas universidades públicas atendeu prioritariamente a necessidade de 

formação superior inicial de professores em exercício na educação básica. 

A UAB, o Parfor a distância e o Pró-Licenciatura são ações da Diretoria de Educação 

a Distância na formação inicial de professores já em exercício nas redes públicas de ensino. 

Enquanto o Programa de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (Profmat) 

destinou-se a professores já licenciados em matemática no exercício da docência, 

apresentando-se enquanto programa de mestrado profissional em matemática. 

Importa destacar o protagonismo das Instituições Públicas de Ensino Superior na 

política de formação docente neste período. Não obstante, programas como o Prouni e Fundo 

de Financiamento Estudantil (Fies) permanecem com forte atuação na formação de 

professores a partir de instituições privadas. 

Os avanços destacados por estudiosos da Política de Formação de Professores com a 

responsabilização do Estado com a formação docente (mesmo que não exclusivamente), 

começa a retroceder ainda no Governo Dilma. O Plano Nacional de Educação (PNE 2014-

2024), instituído pela Lei 13.005, de junho de 2014, depois de um longo período de embates 

onde as proposições defendidas pelos defensores da educação progressistas sofreram 



 

954 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

inúmeras derrotas no Congresso Nacional, algumas definições abrem espaço para a 

radicalização da lógica neoliberal na Política de Formação de Professores, abrindo ainda mais 

espaço para a formação docente em instituições privadas sem caráter universitário e deixando 

ao Estado o papel de mero fiscalizador do atingimento de metas estabelecidas a partir dos 

compromissos com organismos internacionais, aprofundando uma política mercadológica e 

meritocrática. Exemplo deste caráter estabelecido no PNE 2014-2024 estão no Art 2º que trata 

das diretrizes do PNE, Inciso VIII, quando trata de meta de aplicação de ―recursos públicos‖ 

sem garantir que sejam em Educação Pública; no Art. 5º, sobre a execução do PNE, no 

parágrafo  4º, permitindo que o investimento público em educação sejam aplicados ―inclusive 

na forma de incentivo e isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, 

os subsídios concedidos em programas de financiamento estudantil‖; o parágrafo 5º que trata 

dos recursos oriundos da ―parcela da participação no resultado ou da compensação financeira 

pela exploração de petróleo e de gás natural‖ como ―investimento público em educação‖ sem 

garantir que seja em Educação Pública; a meta 7.36, quando prevê políticas de estímulo às 

escolas que melhorarem os resultados no Ideb ―de modo a valorizar o mérito‖; meta 14.3 que 

trata da expansão do financiamento estudantil; meta 14.4 que prevê a expansão da oferta da 

pós-graduação stricto sensu com ―metodologia, recursos e tecnologias de educação a 

distância‖; meta 14.11 prevendo o incremento a formação de recursos humanos para 

inovação, buscando ―o aumento da competitividade das empresas de base tecnológica‖ 

(BRASIL, 2014). Sendo os destaques aqui descritos, apenas parte do desmonte da proposta de 

uma educação democrática e de qualidade social que estão nas reivindicações dos 

movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil que lutam pelo fortalecimento da 

escola pública brasileira. 

O aprofundamento da proposta neoliberal gestada no PNE 2014-2024 alertam para o 

retrocesso estabelecido, uma vez que o cenário já era negativo. Jovino (2017) apresenta dados 

do Censo da Educação Superior 2014 (MEC/INEP, 2014) que indicam que 17,1% do total das 

matrículas na educação superior estão alocadas nas licenciaturas à distância, representando 

um acréscimo de 41,2% se comparado aos dados do Censo de 2013 e, este dado torna-se 

alarmante se comparado ao acréscimo no mesmo período nos cursos presenciais, que foi de 

apenas 7%. A autora também salienta que os números indicam a concentração das matrículas 

nas licenciaturas ofertadas pela rede privada de ensino e forte investimento do capital privado 
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no setor em tela, fortalecendo ―o processo de transformação da educação, de bem social à 

forma mercadoria‖ (JOVINO, 2017, p.124). 

A Anfope, em documento publicado em 2016, discute a falta de ampla discussão na 

construção da Base Nacional Curricular Comum (BNCC), que foi disponibilizada pelo MEC 

para recebimento de proposições via página eletrônica em 2015, após ser gestado por 

especialistas na Secretaria de Educação Básica do MEC (conforme divulgado na página 

eletrônica Portal EBC) 
9
. A Anfope denuncia a influência dos agentes privados na construção 

da BNCC, ―Trata-se de instituições financeiras, empresas, fundações e instituições 

filantrópicas, geralmente financias pelo deslocamento de impostos de grandes corporações‖ 

(ANFOPE, 2016, p.37), em detrimento ao histórico debate que vinha sendo construído sobre a 

Base Curricular junto ao Fórum Nacional de Educação e diversas representações da sociedade 

civil organizada em prol da construção de uma política educacional brasileira democrática e 

justa socialmente. No documento acima citado, a Anfope (2016, p. 37) se posiciona: 

A propósito, a Anfope vem reafirmar sua concepção de Base Comum Nacionalque 

se opõe à concepção da BNCC proposta pelo MEC. A Anfope, em sua Carta 

deFlorianópolis (2016), redigida conjuntamente com o Forumdir, manifestou-se 

contráriaa qualquer subordinação a normas e regulações que visem à padronização 

curricularcom o objetivo de facilitara avaliação e o ranqueamento de escolas na 

obtenção demaior grau de comparabilidade, ação necessária para produzir 

competitividade, comfoco exclusivo nas demandas do mercado (ANFOPE 

REGIONAL SUL, 2016). Nestemesmo documento, a Anfope posicionou-se a favor 

do fortalecimento das DiretrizesCurriculares Nacionais do Curso de Graduação de 

Pedagogia (2006) e das DiretrizesCurriculares Nacionais de Formação Inicial e 

Continuada de Profissionais doMagistério (2015), como instrumentos de resistência 

contra processos dedesprofissionalização docente, bem como pelo fortalecimento do 

Conselho Nacionalde Educação como lócus institucional do debate acerca da 

BNCC. 

A implementação desenfreada da agenda neoliberal não seria possível sem as devidas 

alterações na legislação educacional, tais mudanças chegaram a revogação do Decreto 

6755/2009 e substituição total do texto pelo Decreto 8.752, de maio de 2016, ainda no 

Governo de Dilma Rousseff, este fato, 

abre um novo ciclo no processo de definição das políticas de formação, não apenas 

pela exclusão das entidades educacionais e sindicais representativas dos diferentes 

segmentos e movimentos sociais nessasdefinições, mas, principalmente, instituindo 

o fim da exclusividade de articulação com as IES públicas e comunitárias na 

abertura dos editais para as ações e programas a serem desenvolvidos – PIBId, 

                                                           
9
 Tema apresentado na página eletrônica Portal EBC: <http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/construcao-de-

curriculo-nacional-e-criticada-por-pouca-divulgacao-e-participacao> Acesso em 08 de setembro de 2017. 
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Prodocência, entre outros, o que significa escancarar a destinação de recursos 

públicos para todo o setor privado, incluindo as grandes corporações e as instituições 

de caráter marcadamente mercantilista (ANFOPE, 2016, p. 29). 

É evidente a mudança drástica nos rumos da Política de Formação de Professores na 

Brasil. Ainda que as ações dos governos petistas não alcançassem as expectativas dos 

movimentos dos educadores em relação a uma formação de professores com sólida formação 

da concepção sócio crítica que fortaleça a construção de uma sociedade justa e democrática. 

O Governo Michel Temer 

O governo de Michel Temer não alcança a legitimidade da escolha popular, uma vez 

que o mesmo alcança o posto de Presidente da República numa articulação política desonesta 

que destitui a Presidenta Dilma Rousseff por meio do Congresso Nacional mesmo sem a 

comprovação de crimes pela referida Presidenta que justificasse tal radicalidade do setor 

político brasileiro. 

A forma que Michel Temer acessa o cargo de Presidente da República, nunca garantiu 

apoio popular e, provavelmente por este motivo, em nenhum momento de seu governo 

considerou as demandas apresentadas pelo povo brasileiro. 

A proposta de diminuição de gastos públicos que foi apoiada pelo Congresso 

Nacional, representa um grande golpe para a educação pública brasileira, uma vez que prevê 

cortes nos recursos bem como a privatização de diversos setores de atendimento aos serviços 

essenciais configurados como direito de toda população brasileira. 

A Lei 13.415, de fevereiro de 2017, sinaliza para a institucionalização da perda de 

direitos garantidos constitucionalmente na Carta de 1988. Ramos (2017) destaca os impactos 

da referida Lei na Política de Formação de Professores e salienta que os reflexos vão desde a 

destinação da formação docente a instituições parceiras (ONGs, empresas de consultoria, 

fundações); perpassa a definição das reformas políticas sem a participação social do 

magistério e da sociedade civil organizada ou qualquer escuta ao anseio popular; chegando à 

completa desvalorização da formação docente no Inciso IV do Art. 61 da LDB 9394/1996, 

incluído pela Lei 13.415 e que trata dos requisitos que definem quem é o profissional da 

educação escolar,  

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de 

ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência 

profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades 
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educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 

atuado (BRASIL, 2017). 

Freitas (apud RAMOS, 2017) denuncia a radicalização da formação aligeirada de 

professores a partir da perspectiva do ―notório saber‖, onde profissionais de uma área que 

queira ensinar mas não possui licenciatura, pode submeter-se a um treinamento inicial e 

concluir a ―formação de professor‖ em dois anos a partir da prática em sala de aula. 

Os rumos da reforma radicalmente neoliberal em curso no Brasil, não nascem no 

governo Michel Temer, mas com certeza, tornam-se ainda mais antidemocráticas, tanto no 

sentido do enfrentamento à desigualdade social no Brasil, como pela completa falta de 

legitimidade da escolha popular deste Presidente da República. 

Metodologia 

A metodologia utilizada nesse estudo é caracterizada como levantamento 

bibliográficopara contextualizar a política nacional de formação docente e documental para 

levantar estrutura legal da política de formação do magistério e seu processo de estruturação 

no Brasil. Para a construção do trabalho foi feito recorte no texto da dissertaçãoque discutiu a 

influência do magistério na política de formação docente apresentada, em 2013, ao Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação- Mestrado Acadêmico em 

Educação
10

,focalizando no registro do estudo histórico sobre a política de formação docente. 

Os estudos que permitiram a atualização do tema, parte de reuniões de estudos do Grupo de 

Pesquisa em Políticas Públicas e Gestão Democrática da Educação Básica, onde as autoras 

deste texto se vinculam. 

Considerações Finais 

Ao analisar a trajetória da Política de Formação de Professores no Brasil a partir do 

processo de redemocratização do país com o fim do período militar é possível constatar a luta 

histórica travada por atores sociais que de um lado buscam um cenário educacional que vise a 

emancipação humana e o pleno desenvolvimento das pessoas em todas as suas 

potencialidades e, de outro, a resistência daqueles que estão a serviço do capital e que fazem 

do sistema educacional apenas um espaço de controle social e disseminação da ideologia 

                                                           
10

 Dissertação Mestrado apresentada ao programa de pós-graduação stricto Sensu em Educação. Disponível em: 

< http://www.mestradoeducacao.unir.br/downloads/2264_dissertacao_lara.pdf> 
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capitalista em suas diversas fases, onde cada vez mais, vemos o aprofundamento das 

desigualdades sociais, econômicas e educacionais. 

Se em alguns momentos a luta dos atores sociais que se comprometem com uma 

educação popular e emancipatória avançou no sentido de maior responsabilização do Estado 

com a Política de Formação de Professores, neste momento, Governo Temer, vivemos um 

retrocesso jamais imaginado pelas gerações que participaram das mobilizações pela Educação 

Pública na Constituinte na década de 1980; na luta pela garantia de direitos educacionais na 

LDB, na década de 1990; e no ferrenho embate nos governos de Lula e Dilma pela efetivação 

de um projeto educacional compatível aos compromissos do Partido dos Trabalhadores com 

os movimentos populares, num governo carregado de contradições na efetivação de suas 

políticas ―ditas‖ progressistas, mas que carregavam em seu cerne a obediência aos organismos 

internacionais que visam a manutenção da hegemonia capitalista nos países em 

desenvolvimento. 

Referências 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO. Documento final do XVIII do encontro nacional da ANFOPE: Política de 

formação e valorização dos profissionais da educação: conjuntura nacional avanços e 

retrocessos. ANFOPE: Goiânia 2016. 

 

BATISTA, P. N. O consenso de Washington - A visão neoliberal dos problemas latino-

americanos. São Paulo, 1994. Disponível em: 

<http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0270/4dossie/nogueir

a94/nog94-cons-washn.pdf >. Acesso em: 29 de jan. de 2013. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>.   Acesso em: 10  

junho 2012. 

 

_____. Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. Brasília, 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm>. Acesso em 26 de maio de 2012. 

 

_____. Ministério da Educação. Documento final da CONAE 2010 –- Conferência Nacional 

de Educação. Construindo o Sistema Nacional de Educação: O Plano Nacional de Educação, 

Diretrizes e Estratégias de Ação. Disponível em:          

<http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento_final_sl.pdf>. Acesso em: 25 ago. 

2010. 

 



 

959 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

_____. Lei n° 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, Altera as Leis nos 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e 11.494, de 20 de junho 2007, que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação, a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 

5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto-Lei no 236, de 28 de fevereiro de 1967; revoga a Lei no 

11.161, de 5 de agosto de 2005; e institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2017/lei/L13415.htm>  Acesso 10 de setembro de 2017. 

 

BRZEZINSKI, I. Formação de professores: a dimensão política e o compromisso social do 

pedagogo como professor, investigador e gestor educacional. Revista Brasileira de 

Formação de Professores – RBFP, Vol. 1, n. 3, p.51-75. Dezembro, 2009. 

 

CARVALHO, H. A. O Prouni no governo Lula e o jogo político em torno do acesso ao ensino 

superior. Educ. Soc., Campinas, v. 27, n. 96 - Especial p. 979-1000, out. 2006. Disponível 

em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 6 de fev. de 2013. 

 

FREITAS, H. C. L. A (nova) política de formação de professores: a prioridade postergada. 

Educação & Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 1203-1230, Out. 2007. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/es/v28n100/a2628100.pdf>. Acesso em: 14 dez 2010 

 

HOBSBAWN, E. A era dos extremos: o breve século XX. 1941-1991. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

 

JOVINO, W.K.M. A formação de professores como estratégia de consolidação da hegemonia 

do capital. Revista Dialectus. Ano 4 n. 10, p. 115-126, jan-julh. 2017. Disponível em: 

<http://www.periodicos.ufc.br/dialectus/article/view/19923> Acesso em 10 de set. de 2017. 

 

KUENZER, A. Z. As políticas de formação: a construção da identidade do professor sobrante. 

Educação & Sociedade, Campinas, SP: CEDES, nº 68, dez., 1999. 

 

PEREIRA, M. de F. R.; PEIXOTO, E. M. de M. Formação de professores:projetos em 

conflito. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 1.; SEMANA DA EDUCAÇÃO, 

2008, Cascavel-PR. Anais eletrônicos.Cascavel-PR: Unioeste, 2008. Disponível 

em:<http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/1/Artigo%2079.pdf>.  Acesso em: 26 de 

jan. de 2013. 

 

PORTAL EBC.Currículo nacional comum é criticado por pouca divulgação e participação 

social. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/construcao-de-curriculo-

nacional-e-criticada-por-pouca-divulgacao-e-participacao>. Acesso 08 de setembro de 2017. 

 

RAMOS, F.R.O. Políticas educacionais no Brasil: A formação inicial docente em debate. 10 

encontro internacional de formação de professores. Disponível em: 

<https://eventos.set.edu.br/index.php/enfope/> Acesso em 10 de set de 2017. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13415.htm
http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.periodicos.ufc.br/dialectus/article/view/19923
http://www.unioeste.br/cursos/cascavel/pedagogia/eventos/2008/1/Artigo%2079.pdf
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/construcao-de-curriculo-nacional-e-criticada-por-pouca-divulgacao-e-participacao
http://www.ebc.com.br/educacao/2015/10/construcao-de-curriculo-nacional-e-criticada-por-pouca-divulgacao-e-participacao
https://eventos.set.edu.br/index.php/enfope/


 

960 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

SILVA, A. F. da S. Debates sobre o professor na constituinte. Projetos em disputa (1987-

1988). Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 2, n. 2-3, p. 55-65, jan./dez. 2008. Disponível 

em: <http//www.esforce.org.br>  Acesso em:  25 de janeiro de 2013. 

 

TORRES, R. M. Reformadores y docentes: el cambio educativo atrapado entre dos logicas. 

In: _. CÁRDENAS, L.; RODRIGUEZ CÉSPEDES, A. El maestro, protagonista del cambio 

educativo. Bogotá: Convenio Andrés Bello; Magisterio Nacional, 2000. Disponível em: 

<http://www.oei.es/reformaseducativas/reformadores_docentes_cambio_educativo_dos_logicas_torres.pdf>. 

Acesso em: 25 de out. de 2012. 

  

http://www.oei.es/reformaseducativas/reformadores_docentes_cambio_educativo_dos_logicas_torres.pdf


 

961 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

TECNOLOGIAS E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Luciano de Souza Alves 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

lucianodsa1@hotmail.com 

 

GT 3: Formação e Trabalho Docente  
 

RESUMO 

Este artigo tem como abordagem as tecnologias e a formação de professores, propõe discutir a relevância que as 

tecnologias no geral e as tecnologias digitais em particular possuem para o aprimoramento da prática docente. A 

reflexão do texto baseou-se em observação da pratica pedagógica do auto do texto e referencia bibliográfica. 

Além disso, neste trabalho constam reflexões sobre os seguintes pontos: ideias e conceitos, os recursos das novas 

tecnologias na formação do professor, os impactos na formação, alguns aspectos positivos e negativos, a postura 

do professor diante das mencionadas tecnologias e a formação de professores e a ascensão do capitalismo. 

 

Palavras-chave: Formação de professor. Tecnologias. Capital. 

 

ABSTRACT 

This article approaches technologies and teacher training, proposes to discuss the relevance that technologies in 

general and digital technologies in particular have for the improvement of teaching practice. The reflection of the 

text was based on observation of the pedagogical practice of the text's self and bibliographical reference. In 

addition, this work includes reflections on the following points: ideas and concepts, the resources of the new 

technologies in teacher training, some positive and negative aspects, the teacher's attitude towards the mentioned 

technologies and the formation of teachers and the rise of capitalism. 

 

Keywords: Teacher training; Technologies; Capital. 

 

 

Introdução 

 

Essa reflexão tem com ideia apresenta algumas notas sobre a formação de professores 

e as tecnologias novas, digitais, baseado em algumas referencias bibliográfica e percepção 

oriundas de contatos com a pratica pedagógica, dessa forma serão vistos de modo genérico 

algumas ideias e conceito, os recursos das novas tecnologias, formação de professores e 

outros. Portanto de forma superficial e genérica, é possível entender que tecnologia consiste 

num conjunto de conhecimentos, de princípios empíricos e/ou científicos, aplicados a um 

determinado ramo de atividade. 

As tecnologias também é uma forma de marcar o tempo. As primeiras tecnologias 

possivelmente remontam aos tempos imaterial que ocorrem os seguintes acontecimentos a 

descoberta do fogo, a invenção da roda, a escrita, dentre outros. Temos também no período 

medieval tecnologias que conglomeram invenções como a prensa móvel, tecnologias militares 

onde surge a criação de armas ou as tecnologias das grandes navegações que permitiram a 
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expansão marítima, que marca o início da globalização. Aliado a isso temos as invenções 

tecnológicas da Revolução Industrial (século XVIII) que provocaram profundas 

transformações no processo produtivo. 

A tecnologia não é uma temática nova. Segundo Costa e Oliveira (2004), o 

desenvolvimento da informática se iniciou a priori com o emprego de computadores de 

grande porte, que eram instalados em salas especiais e operados por profissionais altamente 

qualificados. Na atualidade, fala-se em tecnologia digital, novas tecnologias, aplicadas na 

educação, no espaço escolar, o que constitui, para muitos especialistas da área, uma nova 

revolução, desta feita, no mundo escolar, acadêmico. No Brasil, as novas tecnologias ou 

tecnologia digital surgem no meio educacional, por volta da década de 1970, através de 

algumas universidades que introduziram os primeiros computadores. 

Além disso, vale salientar que o tema de formação de professores já vem sendo 

discutida desde o século XVII, tendo Comenius já tocado no assunto. Considera-se o 

Seminário dos Mestres, instituído por São João Batista de La Salle, em Reims, no ano de 

1684, como o primeiro estabelecimento criado especificamente para formação de professores, 

porém, institucionalmente, falando, só no século XIX, com a problemática da instrução 

popular é que a questão da formação docente se tornou relevante. A partir daí, acontecem 

mobilizações para a criação de Escolas Normais voltadas para a formação de docentes 

(FILHO, 2001). Em 1795, em Paris, é criada a primeira Escola Normal, sendo a Escola 

Normal Superior responsável pela formação de professores em nível secundário e a Escola 

Normal, propriamente dita, formaria professores em nível primário. No Brasil, a temática de 

formação do professor surge de forma definida no contexto da instrução popular por volta do 

final do século XIX e começo do XX.  

Segundo Saviani (2009), os períodos históricos da formação de professores, no Brasil, 

podem ser assim apresentados: 1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-

1890); 2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932); 3. 

Organização dos Institutos de Educação (1932- 1939); 4. Organização e implantação dos 

Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-

1971); 5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério (1971-

1996); 6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais Superiores e o 

novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006). 
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Tecnologias e a formação de professores: Ideias e Conceito 

 

A formação de professores, inicial e continuada, e as tecnologias se constituem numa 

interface cujo resultado implica na prática pedagógica do docente. De acordo com Saviani 

(1991, p. 87) ―a educação hoje já não pode mais manter-se somente como acadêmica ou 

profissionalizante, por isso necessitamos de professores que conheçam o sistema produtivo e 

principalmente as inovações tecnológicas‖. 

Entende-se que na educação contemporânea não pode haver uma disjunção entre 

ensino acadêmico e profissionalizante, a relação entre tecnologia e formação de professor 

como sendo uma parceria entre um objeto, a tecnologia, e um sujeito, o professor, sendo esse 

objeto constituído de um conjunto de conhecimentos e princípios tecnológicos, digitais e 

modernos, no sentido de novos, aplicado ao ramo específico da formação docente, 

caracterizando, assim, um conjunto de recursos das novas tecnologias à disposição da 

formação do professor em nível inicial e no viés de formação continuada. 

As novas tecnologias, as tecnologias digitais, estão associadas à inovação, à mudança, 

à quebra de parâmetros na relação ensino e aprendizagem (LIMA, 2007, p. 05), no contexto 

da formação inicial e continuada do professor e isso implica numa crise e numa nova visão de 

formação tanto para o docente quanto para os formadores. Tais recursos na medida que são 

empregados atrai a aceitação dos alunos, dessa forma o professor precisa demonstrar 

habilidade com as tecnologias em sua utilização. 

 

Recursos das novas tecnologias na formação do professor 

 

As novas tecnologias, as tecnologias digitais, no Brasil tem seu auge a partir do ano de 

1987 (OLIVEIRA, 2007), elas oferecem mecanismos, meios, que proporcionam situações de 

aprendizagem para o professor, o que vale dizer circunstâncias de formação docente em nível 

inicial e na modalidade de formação continuada. 

O professor visando a sua própria formação, no aspecto inicial e na modalidade 

continuada, tem a sua disposição, nos dias atuais, um leque de recursos tecnológicos, digitais 

e virtuais que lhe dão autonomia no processo de formação. Para tanto, apresentam-se, de 

forma resumida e superficial, alguns desses recursos.  

Alguns Recursos das Novas Tecnologias para Formação de Professor 
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Recurso Descrição 

Webquest Procedimento direcionador de pesquisa que utiliza a internet. 

Wikipédia Modalidade de enciclopédia livre que pode ser utilizada de 

forma racional como um importante recurso de pesquisa. 

Videoconferência Meio interativo de aquisição de conhecimento via áudio e 

vídeo utilizando uma webcam. 

Blog Página da internet que permite a publicação e armazenamento 

de conhecimento, é atualizada constantemente. 

Google map, Google earth, 

Google ocean, Google sky 

Sites para pesquisa sobre mapa, globo terrestre, oceano e o 

espaço. 

Redes sociais: Facebook, 

twitter, Orkut 

Oferecem recursos para dialogar e compartilhar 

conhecimentos e informações. 

Learning games Jogos que permitem a aprendizagem usando a simulação e a 

representação, além de possibilitar, via colaboração, a 

montagem de exposição e projeto. 

e-mails, vídeos, data show, 

celulares, maquinas 

fotográficas digitais, tablet, 

lousa digital 

Recursos disponíveis para a utilização por parte do professor 

na ocasião de sua formação inicial e continuada. 

 

As novas tecnologias e a formação do professor: os impactos na formação 

 

É sabido que as ditas tecnologias digitais têm exercido uma relevante influência na 

formação inicial e continuada do professor a tal ponto de se constituírem num divisor de água, 

isto é, existe um antes e um depois a partir do surgimento da web, da internet, dos softwares, 

enfim, das novas tecnologias, na dinâmica do planejamento, do projeto e dos programas de 

formação de docente. 

Podemos dizer que houve, inicialmente, um significativo impacto na estrutura da 

formação docente que refletiu nas atitudes, na conduta, na visão de educação que os próprios 

envolvidos expressavam, ou seja, os docentes, diante da mudança de paradigma 

proporcionada pela tecnologia das diversas mídias focadas no âmbito da educação, tiveram 

que repensar suas práticas pedagógicas, o que provocou uma crise no processo de ensino e 

aprendizagem no diz respeito à formação do docente. 

As novas tecnologias surgiram, no campo de formação de professor, visando à 

melhoria da qualidade neste setor particular, tornando, assim, mais fácil o acesso do professor 

a sua qualificação e consequentemente o benefício do estudante como um todo.  

 

As novas tecnologias e a formação de professor: alguns aspectos positivos e negativos 
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Atualmente usam-se a tecnologia como uma aliada ferramenta de apoio educacional, 

tendo em vista uma mudança na forma como as pessoas se comunicam, se informam, 

trabalham, aprendem e se expressam. Com isso presenciamos o surgimento de múltiplos 

elementos midiáticos que constantemente chegam aos espaços escolares, obrigando 

professores a se atualizarem e atenderem as novas exigências do mercado, se capacitando no 

intuito de contemplar no currículo informações relacionadas as ferramentas digitais utilizadas 

no referido espaço, configurando assim um novo perfil do profissional e suas capacidades 

essenciais é um recurso importante que tem com a finalidade de aproximar o processo de 

ensino e aprendizagem dos educandos. É um recurso importante que tem como finalidade 

aproximar o processo de ensino é um recurso importante que tem como finalidade aproximar 

o processo de ensino. 

Apesar dessas nova tecnologias ampliarem as competências e habilidades requeridas 

para a inserção e interação social e laboral, elas apresentam aspectos positivos e negativos, 

entre tantos aspectos elencamos neste trabalho os seguintes: 

 

Aspecto positivo Aspecto negativo 

Dinamiza a formação docente Cria-se uma certa dependência 

Facilita a aquisição de conhecimento Cria-se uma relação de acomodação 

Inovação, desafio, criatividade Insegurança e superficialidade 

Mudança de paradigmas Resistência e medo 

Liberdade de aprendizagem no tempo e no espaço Restrição a momentos de lazer 

Exigência constante de atualização Possibilidade de estresse 

Rapidez na aquisição de conhecimento Possibilidade de desenvolvimento de 

ansiedade 

Exigência de Ambiente adequado Limitação de espaço 

Proporciona aprendizagem interativa Por si só não garante a aprendizagem 

 

A postura do professor diante das novas tecnologias 

 

A relação do professor com a tecnologia não é nova, porém quando se fala de novas 

tecnologias, de tecnologia digital, o entendimento se faz de forma diferente, pois essas 

recentes modalidades de tecnologias apareceram com o intuito de acrescentar um novo modo 

de ver, de praticar o ensino e a aprendizagem, configurando em "modos de aprendizagem 

mediatizada" (PERRIAULT, 1996, p. 241). 
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No que diz respeito à formação do professor, este se comporta de maneira dúbia diante 

das mídias associadas com a aquisição de conhecimento que qualificará seu trabalho enquanto 

docente.  

A dubiedade frente aos novos modos tecnológicos de autoformação docente se 

apresenta em atitudes que podem ser assim descritas: o professor, em sua formação 

continuada e se utilizando de algumas mídias, expressa uma postura de favorabilidade quando 

reconhece que, para se aperfeiçoar, para continuar aprendendo, se qualificando, enquanto está 

em serviço, as ditas tecnologias digitais contribuem de forma fundamental e qualitativa para a 

aprendizagem de novos conhecimentos e aperfeiçoamento daquilo que já conhece, sendo 

assim, ele (o professor) passa a ser um divulgador, um disseminador, um parceiro na 

popularização, no seu meio profissional, dos benefícios que esses novos meios tecnológicos 

agregam à vida profissional e pessoal do docente em formação; por outro lado, há aqueles 

professores que pensam contrariamente, isto é, reagem negativamente às novas maneiras de 

formação profissional, preferindo o velho modelo, chegando até a sistematizar ideias e 

pensamentos que corporificam aspectos críticos e entre estes aspectos se encontra as novas 

tecnologias como forma de alienação docente Marx (1964). 

 

A formação de professores e a ascensão do capitalismo.   

 

O capitalismo grassou após a revolução industrial, que eclodiu em meados do século 

XVII, arrastando-se até o século XX, (IGLESIAS 1981), nesta perspectiva a escola institui-se 

para atender as demandas do capitalismo formado mão de obra, para desenvolver as 

necessidades do mercado.  

Em um panorama eminentemente capitalista, a educação deixa de ser um fenômeno 

social Durkheim (1952) onde não representa as camadas populares e passa a incorporar em 

seu currículo conteúdos que dialoguem, conversem de forma interdisciplinar temas que 

venham favorecer aos donos dos meios de produção, preparando profissionais qualificados 

para tal. 

Mediante a isso, o trabalho docente assume a objetividade na qual versa em uma 

atividade que muda a posição natural das pessoas, modificando-as exclusivamente para 

melhor agradar as precisões do mercado capitalista, pois para existir o capital o sujeito tem 
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que ser explorado, destruir com os recursos naturais, esfoliar a riqueza, situação essa que 

evidencia impactos significativos nas relações sociais. 

A sociedade burguesa não hesita para revolucionar constantemente os aparelhos de 

produção, e com eles as relações de produção, e com elas as relações sociais vai ganhando 

impactos. 

No tocante à formação de professores e às práticas pedagógicas desenvolvidas 

internamente nas instituições formadoras aponta-se para uma precisão iminente de reedificar 

os currículos, das metodologias e dos procedimentos avaliativos de caráter integrado que 

esteja a serviço do desenvolvimento capitalista. 

Este tripé, capitalismo, trabalho e educação se formam, portanto, em modelos de 

agregação que se transformam, ininterruptamente, para se adaptarem às pendências 

socioeconômicas, em continuas e rápidas alterações, devido a reestrutura do capitalismo, 

ficando a educação com a responsabilidade de formar cidadãos aptos ao trabalho, nos moldes 

que o capital exige. 

 

Considerações finais 

 

Diante do que foi exposto acima, pode-se verificar que as tecnologias, de um modo 

geral e as denominadas novas tecnologias ou as tecnologias digitais, são meios pelos quais os 

professores podem recorrer em prol da sua própria formação. Além disso, percebe-se, 

também, que, embora elas tragam um novo ―fôlego‖ tecnológico para a relação ensino e 

aprendizagem no que diz respeito à formação do professor, esse mesmo profissional se 

relaciona com elas de forma ambígua, desenvolvendo uma relação de ―amor e ódio‖, muitas 

vezes de medo perante o novo.  

As tecnologias não são panaceias para a formação docente, mas que elas apresentam 

aspectos positivos e negativos ao lado do reconhecido impacto relevante que tiveram e têm na 

referida formação.  

Vale dizer, também, que o capitalismo moldou o currículo escolar, em virtude do seu 

desenvolvimento, com isso as instituições de ensino se portam de maneira amistosa mediante 

ao sistema capitalista, desenvolvendo novos currículos e programas, nos quais exigem dos 

professores uma continua formação para tornar-lhes aptos a trabalhar e ensinar, utilizando os 

instrumentos tecnológicos na sua pratica docente. 
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RESUMO 

Este artigo aborda as temáticas, como a importância do desenvolver da criança na psicomotricidade dentro da 

educação infantil e as dificuldades na prática educativa frente aos obstáculos presentes na escola, que se 

apresentam cada vez mais complexas nos dias atuais. Inicialmente expõem-se os prejuízos causados ao educando 

na conquista efetiva de sua aprendizagem. Na sequência, abordam-se os conceitos de alfabetização e letramento 

além do embate no que tange adoção de correntes metodológicas nas instituições de ensino e de que forma este 

duelo prejudica o desempenho dos alunos na aquisição do conhecimento sendo por fim relevante apresentar a 

importância da capacidade de enfrentamento do professor para ultrapassar esta barreira ideológica e voltar sua 

atenção para as ações que contribuam para a plena formação do educando. Incluindo neste o conceito da 

psicomotricidade e como o professor se utiliza deste para o desenvolver das habilidades da criança, abrigando-se 

em parâmetros metodológicos de aplicabilidade cientifica sempre contemplando a criança e seu meio social 

Como resultado, detectaram-se as alternativas para a construção de uma escola que supra as necessidades de 

alfabetizar e letrar seus alunos de maneira qualitativa, solidificada em leis que regulamentam desde o ensino ao 

bem estar físico e psíquico da criança. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Psicomotricidade. Atuação Docente.  

 

ABSTRACT 

This article deals with themes such as the importance of the child's development in psychomotricity in early 

childhood education and the difficulties in educational practice in the face of obstacles present in school, which 

are increasingly complex today. The damage caused to the learner is initially exposed in the effective 

achievement of their learning. In the sequence, we approach the concepts of literacy beyond the conflicts 

regarding the adoption of methodological currents in educational institutions and how this duels impairs the 

performance of students in the acquisition of knowledge and is ultimately relevant to present the importance of 

ability of confronting the teacher to overcome this ideological barrier and turn his attention to actions that 

contribute to the full education of the student. Including in this the concept of psychomotricity and how the 

teacher uses it to develop the child's abilities, sheltering in methodological parameters of scientific applicability 

always contemplating the child and his social environment. As a result, the alternatives for the construction of a 

school that meets the needs of literacy of its students in a qualitative way, solidified in laws that regulate from 

the teaching to the physical and psychic well-being of the child. 

 

Keywords: Early Childhood Education. Psychomotricity. Teaching Experience 

 

 

Introdução 

Este artigo propõe-se a abordar as temáticas, Alfabetização, Letramento e Currículo e 

a importância destes elementos na construção da aprendizagem do público da educação 
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infantil. Estas temáticas acendem debates sobre questões polêmicas quanto ao ensino nas 

escolas públicas brasileiras. Este enfoque, é imprescindível à medida que, demonstra os 

problemas enfrentados por educadores e educandos, bem como instiga o debate sobre a 

qualidade da educação brasileira. As reflexões acerca dos temas têm como objetivo de fazer 

uma reflexão sobre o processo de alfabetização e letramento. 

A proposta da formação pedagógica e a educação infantil 

A educação Infantil é a base para a formação futura das demais etapas da educação e 

como tal, deve ser estudada e planejada de acordo com o currículo, para que o processo de 

alfabetizar e letrar sejam aplicados corretamente levando o aluno desenvolver habilidades e 

competências que o conduzam para os ciclos posteriores. A Proposta de Diretrizes para a 

Formação Inicial de Professores da Educação Básica, em Cursos de Nível Superior (Maio / 

2000) diz que: 

 

O contexto atual traz a necessidade de promover a educação escolar, não como uma 

justaposição de etapas fragmentadas, o que tem acontecido até aqui, mas numa 

perspectiva de continuidade entre educação infantil, ensino fundamental e ensino 

médio, dando concretude ao que a legislação denomina educação básica e que 

possibilite um conjunto de aprendizagens e desenvolvimento de capacidades que 

todo cidadão – criança, jovem ou adulto– tem direito de desenvolver ao longo da 

vida, com a mediação e ajuda da escola (2000,p.10) 

 

Diante do exposto vê-se a necessidade de nos embasarmos nos documentos 

norteadores para sermos capazes de apreender os conceitos educacionais formadores da 

educação infantil. Desta maneira, a educação básica necessita levar em consideração que o 

educando é um ser que possui uma leitura anterior à escola, e que esta contribuirá para a 

continuidade do processo de alfabetização como assevera Freire (2006), o educando leva 

consigo para o ambiente escolar elementos do ―mundo‖ em que está inserido. ―A leitura do 

mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da 

continuidade da leitura daquele‖ (2006, p. 11). Em concordância com os argumentos de 

Freire, Ostetto destaca que: 

 

[...] pudemos compreender que o professor tem um papel fundamental na formação 

da criança, servindo como guia nesse processo – um parceiro mais experiente. 

Muito mais que falar, seu papel é ouvir e observar as estratégias que os pequenos 

utilizam, qualificando, dessa forma, as experiências vividas por eles. Nesse 
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sentido, cabe ao educador entender a criança não como um ser passivo, alienado, 

mais como protagonista, capaz de pensar, criar e recriar novas possibilidades em 

suas experiências. (2000, p. 57). 

 

A preparação dos docentes na educação infantil para progressão nos demais ciclos 

ainda gera muitas anfibologias, que em sua maioria, estão ligadas a um modelo de ensino 

conservador e tradicional que acredita que o professor é detentor de todo conhecimento, 

desconsiderando os saberes trazidos pelos educandos ao ambiente escolar, processo causador 

da má alfabetização tanto do receptor ―a criança‖ quanto do enunciador ―o educador‖, pois os 

manuais e guias de nada servirão ao docente se o mesmo não os trouxer para a prática, e de 

nada servirá a prática sem o conhecimento científico, pois alçar longos vôos deixa a criança 

entenebrecida em meio a sua própria luz ―o conhecimento empírico‖. 

Cagliari (2009, p. 6), nessa perspectiva, defende que se não houver domínio dos 

conteúdos por parte do docente, o ato de ensinar não se concretizará independentemente do 

método aplicado. ―[...] sem o conhecimento competente da realidade linguística compreendida 

no processo de alfabetização, é impossível qualquer didática, metodologia ou solução de outra 

ordem‖.  O autor acrescenta ainda que ―a compreensão da natureza da escrita, de suas funções 

e usos é indispensável ao processo de alfabetização‖ (CAGLIARI, 2009, p. 5). 

No cotidiano escolar os educadores ainda enfrentam a falta de estrutura, de materiais 

didáticos e de suporte pedagógico nas unidades, que refletem diretamente em seu desempenho 

em sala de aula, prejudicando assim, a aprendizagem do educando, que mesmo passando pela 

escola, sai com inúmeras deficiências de aprendizagem como avalia Val: 

 

É possível encontrar pessoas que passaram pela escola, aprenderam técnicas de 

decifração de código escrito e são capazes de ler palavras e textos simples, curtos, 

mas que não são capazes de se valerem da língua escrita em situações sociais que 

requeiram habilidades mais complexas. Essas pessoas são alfabetizadas, mas não são 

letradas. Essa condição, embora freqüente dentro da própria escola, é 

particularmente dolorosa e indesejável, porque acarreta dificuldades para o 

aprendizado dos diferentes conteúdos curriculares, ou mesmo inviabiliza esse 

aprendizado (2004, p.19). 

 

Essas dificuldades podem ser vencidas com a complementação na educação infantil ao 

incluir a comunidade filtrada ―comunidade social‖, família. Nessa perspectiva vale lembrar 

que educação e família, é o caminho que embasam qualquer currículo, essa base norteia os 

pensamentos e os desejos de ser letrado e alfabetizado, é evidente que não existe uma técnica 
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única para alfabetizar, mas existem sim alfabetizadores, com técnicas diferenciadas para 

ensinar e ajudar a família se referenciar. 

Sob esta perspectiva, percebemos que a metodologia de ensino está a serviço da 

aquisição do conhecimento do aluno e não para levá-lo a uma situação de ―falsa‖ 

aprendizagem. 

Essa articulação é quem dará suporte para a mediação professor/aluno. O Currículo se 

torna essencial, pois a interferência externa e interna sofrida será equilibrada por ele, o 

currículo vem se tornando a cada dia um tato convidativo no quesito participação da criança 

na formação do seu próprio conhecimento. 

Somente quando formarmos mentes pensantes e críticas tornaremos as crianças 

cidadãos desalienadas, capazes de mover o mundo das letras e pescar os maiores peixes do 

conhecimento, ler torna ―cegos‖ os maiores visualizadores do sucesso. 

 

Destarte, a construção do currículo deve estar articulada à ação docente, pois é a 

partir dessa interação que serão mediados o conhecimento, as percepções e as 

emoções dos sujeitos envolvidos nesse processo educativo, que sofre influências dos 

fatores internos e externos, e que permeiam o processo de ensino e de aprendizagem. 

Essas relações podem agora ser vistas sob outra ótica: a criança é convidada a se 

fazer presente nessas discussões, pois sendo consideradas como sujeitos de direitos, 

elas precisam ser ouvidas, escutadas, precisam fazer parte da construção desse 

currículo. (p.9) 

 

Essa conexão só será possível se o educador estiver pronto a junção da mediação, do 

seu conhecimento com o conhecimento de mundo do aluno, levar este a participar é fazê-lo 

capaz de se tornar desalienado de si próprio, capaz de mudar o mundo a sua volta e 

compartilhar seu conhecimento. Para se construir essa criança é preciso haver a capacidade de 

se desenvolver, mas como desenvolver-se sem se conhecer e como se conhecer se não se ter 

um espelho para tal? O profissional educador é esse mediador espelho que estimulará o 

desenvolvimento psicomotor da criança.  Bueno afirma que ―a estimulação do 

desenvolvimento psicomotor é fundamental para que haja consciência dos movimentos 

corporais integrados com sua emoção e expressados através desses movimentos‖. 

Somente após esse desenvolvimento a criança estará apta a desenvolver as demais 

habilidades como o esquema, consciência, expressão, imagem corporal, tônus, equilíbrio, 

coordenação motora fina dentre outros que lhes farão capaz de modificar o meio onde vivem. 
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Nessa perspectiva, ―a infância é um degrau fundador na vida humana, a base sobre a 

qual se constituirá o resto [...] a educação da infância tem projeções políticas: uma boa 

educação garante um cidadão prudente‖ (KOHAN, 2003, p.39). 

Dessa forma o professor se torna responsável por assim incutir valores e métodos 

diferenciados para se obter a qualidade da passagem da criança na infância na perspectiva de 

educação infantil. 

O profissional qualificado e desejoso em fazer a diferença é aquele que não se cansa de 

adquirir novos conhecimentos e aperfeiçoá-los, adequando-os a faixa etária especifica da 

criança levando sempre em consideração a realidade por elas vivida. 

Transpor os obstáculos da aprendizagem e assegurar uma educação de qualidade nas 

escolas brasileiras é os desafios a serem superados, os acadêmicos esperançosos por mudanças 

terão a oportunidade de letrar e alfabetizar dentro dos parâmetros corretos se o conhecimento 

obtido no processo de formação for armazenado corretamente para a futura prática. As 

diversas metodologias encontradas no âmbito educacional podem contribuir nesta missão, 

desde que os docentes tenham domínio sobre os conteúdos e utilizem atividades que facilitem 

a compreensão do discente em sala de aula. 

Facilitar a aprendizagem não significa promover o aluno de série, mas é torná-lo capaz 

de apreender o que lhe foi ensinado, tendo domínio desse conhecimento, sendo capaz de 

perpetuá-lo a outros se necessário for. 

A psicomotricidade na educação infantil 

Como já citada no capítulo anterior a psicomotricidade é um ponto chave para o 

desenvolvimento dessa criança e é definida por Alves (2012, p.18) como ―a ação realizada 

pelo indivíduo, que represente suas necessidades e permita sua relação com os demais. É a 

interação entre psiquismo e motricidade‖. 

Para Almeida (2009, p. 17) a psicomotricidade ―é um termo empregado para uma 

concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo 

sujeito cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização‖. As 

relações do nosso corpo com o movimento estão interligadas ao nosso organismo desde o 

nascimento. Portanto, o movimento é essencial para o desenvolvimento físico humano, bem 
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como intelectual e emocional. É por meio do movimento que o ser humano, ainda na infância, 

apropria-se das noções básicas de vivência do mundo exterior e toma ciência de si mesma. 

A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica que atende crianças de até 

cinco anos de idade. De acordo com o Art. 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB), Lei nº 9.394/96, tem como finalidade promover o desenvolvimento físico e integral do 

público atendido levando em consideração seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (2010) é reforçada a 

necessidade do trabalho educativo que contemple a dimensão psicomotora, a serem realizadas 

em conjunto as atividades de cunho afetivo, linguístico, ético, estético e sociocultural. 

O papel do educador, neste contexto, é de facilitador da aprendizagem, levando em 

consideração todos os aspectos que influenciam o desenvolvimento global dos educandos. O 

documento expressa ainda a importância da promoção do conhecimento de si e do mundo, 

mediadas por experiências sensoriais, expressivas e corporais. Verifica-se assim a relevância 

da psicomotricidade na educação infantil como forma de contribuição para a aquisição da 

aprendizagem. 

Segundo Alves (2012, p. 144) a psicomotricidade é o fator chave para a evolução 

integral da criança, principalmente no que diz respeito ao progresso da aprendizagem. 

―Quando uma criança apresenta dificuldades de aprendizagem, no fundo do problema, em 

geral, está no nível das bases de desenvolvimento psicomotor‖. Por isso, a importância de 

pensar em uma educação realizada de forma a contemplar atividades que estimulem a 

motricidade das crianças na educação infantil. 

Le Bouche (1986) assevera que a educação psicomotora precisa ser trabalhada desde a 

infância com a finalidade de prevenir possíveis dificuldades de aprendizagem no futuro, para 

que a criança não progrida para as fases posteriores do ensino com inadaptações difíceis de 

serem corrigidas. 

Trabalhar esquemas corporais, lateralidade, estruturação espacial, orientação temporal 

e pré-escrita é essencial desde os primeiros anos escolares. A educação Infantil é a base para a 

formação futura das demais etapas da educação, nela o educador necessita desenvolver as 

habilidades e competências para conduzir seus alunos para os ciclos posteriores propiciando 

uma evolução de letramento e escrita sem grandes dificuldades. De acordo com Alves (2012) 
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crianças que não passam por uma formação, na educação infantil, que não contemple 

atividades psicomotoras, poderão apresentar problemas na leitura e escrita. O trabalho com o 

movimento, com crianças em idade pré-escolar, possui caráter decisivo no desenvolvimento 

da aprendizagem. 

O trabalho no ensino pré-escolar necessita promover o desenvolvimento integral do 

educando, principalmente auxiliando-o a adquirir uma visão apropriada de si mesmo, para que 

ele possa compreender seus limites e suas possibilidades, e que durante seu percurso escolar o 

aluno possa apossar-se e aprimorar-se de suas competências motoras. 

Moreira ressalta que em sua atuação na educação infantil, o professor necessita levar 

em consideração as normas vigentes para executar sua tarefa: 

 

Nessas reflexões e discussões, podemos e devemos recorrer aos documentos oficiais 

como a Lei de Diretrizes e Bases, as Diretrizes Curriculares Nacionais, as Propostas 

Curriculares Estaduais e Municipais. (2002, p. 19). 

 

O foco do trabalho docente na educação infantil, não está voltado para a efetivação da 

alfabetização e letramento, mas sim dotar as crianças que passam por esta etapa da educação 

das competências e habilidades que as auxiliarão na conquista dessa aprendizagem ao 

prosseguir seus estudos, ou seja, ao atentar aos anos iniciais do ensino fundamental. 

Alfabetizar e Letrar possuem conceitos distintos, porém não podem ser executados de 

forma interdependente. Soares (2001) explica que a alfabetização consiste em adquirir 

habilidade em leitura e escrita, decifrando o código linguístico vigente. Por Letramento a 

autora destaca que é a forma como o indivíduo faz uso da leitura e escrita em sua vida social. 

A autora defende ainda que alfabetizar e letrar são tarefas a serem realizadas de modo 

interligado para promover a real aprendizagem. Para que o educando não se aproprie apenas 

do código lingüístico, mas para que ele possa fazer uso da decifração da leitura em sua vida 

social, compreendendo o que se passa ao seu redor. 

Para dotar crianças das habilidades necessárias para o domínio da escrita em sua 

progressão escolar, o docente deve usar a psicomotricidade como aliado do trabalho 

educativo. Quanto ao papel do docente, Ostetto destaca que ele precisa ainda levar em 

consideração outros fatores e lembrar que o professor é um guia neste processo: 
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[...] pudemos compreender que o professor tem um papel fundamental na formação 

da criança, servindo como guia nesse processo – um parceiro mais experiente. Muito 

mais que falar, seu papel é ouvir e observar as estratégias que os pequenos utilizam, 

qualificando, dessa forma, as experiências vividas por eles. Nesse sentido, cabe ao 

educador entender a criança não como um ser passivo, alienado, mais como 

protagonista, capaz de pensar, criar e recriar novas possibilidades em suas 

experiências (2010, p. 57). 

 

A preparação dos discentes para atuar na educação infantil ainda gera muitas 

anfibologias, o ensino mecanicista ainda prevalece em muitas escolas brasileiras, o que 

dificulta a preparação da base educacional no primeiro ciclo do ensino. Almeida (2009) revela 

que o insucesso educacional é oriundo de características peculiares como atuação do corpo 

docente, estrutura apresentada e métodos educacionais. O autor pontua ainda que é essencial 

extinguir do ambiente escolar a visão de que o trabalho psicomotor não pode ser realizado se 

não houver materiais e recursos financeiros para o desenvolvimento deste trabalho, pois há 

diversas maneiras de realizar atividades que explorem corpo e movimento dos educandos, sem 

grandes investimentos financeiros. 

As atividades motoras auxiliam e muito na preparação das crianças para alcançar uma 

aprendizagem significativa e maturidade em sua progressão para os anos iniciais do ensino 

fundamental onde a alfabetização e letramento serão concretizados. É preciso também o 

domínio dos conteúdos e práticas pedagógicas que levem os educandos a aquisição das 

habilidades e competências a serem conquistadas nesta fase do ensino. 

Cagliari nessa perspectiva, defende que se não houver domínio dos conteúdos por parte 

do docente, o ato de ensinar não se concretizará independentemente do método aplicado. ―[...] 

sem o conhecimento competente da realidade linguística [...], é impossível qualquer didática, 

metodologia ou solução de outra ordem‖ (2009, p. 6). 

Em sua trajetória educacional a criança encontrará obstáculos de aprendizagem, porém 

eles são essenciais para o desenvolvimento de um trabalho educativo que possibilite 

mecanismo e ferramentas de crescimento. Nesta faze da educação a criança tem mais 

possibilidades de se expressar de modo mais livre, principalmente corporalmente, e esse 

momento é muito importante para prepará-la para as fases subsequentes do ensino de modo 

global. 

Considerações finais 
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Diante do exposto verificou-se que é de importância a boa formação do educador de tal 

forma que dada a essa formação o educando se tornará um letrado e alfabetizado por 

excelência, sua variação no aprendizado e evolução futura dependerá do que o educador trará 

em sua bagagem. 

Durante a pesquisa averiguamos e concluímos que a Educação Infantil pode e será 

diferente desde que nós futuros educadores aprendamos tão somente o que é para ser 

ensinado, não levando conosco conceitos arcaicos e obsoletos, tão pouco considerarmos 

conselhos envelhecidos de educadores sem perspectiva de mudanças. 

Transpor os obstáculos da aprendizagem e assegurar uma educação de qualidade nas 

escolas brasileiras é o desafio de um futuro próximo e esperado por nós acadêmicos 

esperançosos da mudança. As diversas metodologias encontradas no âmbito educacional 

podem contribuir nesta missão, desde que os educadores tenham domínio sobre os conteúdos 

e utilizem atividades que facilitem a compreensão do aluno em sala de aula, facilitar a 

aprendizagem não é passar o aluno de ano, mas é torná-lo capaz de ser aprovado sendo 

conhecedor do que lhe foi ensinado, tendo domínio desse conhecimento. 

Se o docente levar em conta o todo da criança com certeza se terá uma formação 

completa do discente, que estará levando este a se tornar o cidadão que estará preparado não 

só para o mercado de trabalho, mas também capacitado de formar outros. 

De fato, esse docente só conseguirá se superar se conseguirem ser mediadores críticos, 

para levar o discente a pensar, se tornando um ser com responsabilidade social e política, um 

ser com liberdade de agir, de escolher e fazer com que as dificuldades de ensino docente se 

tornem a cada dia menor. 

Formar bons educadores é desafio de outros, ser um bom educador é desafio próprio, 

pois as dificuldades enfrentadas pelos educadores são obstáculos para muitos já para outros é 

ponte para a conquista, é à força da melhoria para o vôo do aprender e ensinar, e para se alçar 

um bom vôo é necessário sair do ponto certo, portanto, o aprendizado do hoje fará a diferença 

no amanhã, depende somente do que guardamos desse hoje e de como administraremos esse 

presente num futuro próximo. 

Portanto, o aprendizado do hoje fará a diferença no amanhã, depende somente do que 

guardamos desse hoje e de como administraremos esse presente num futuro próximo. 

Referências 



 

978 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

ALMEIDA, Geraldo Peçanha de, Teoria e prática em psicomotricidade: Jogos, atividades 

lúdicas, expressão corporal e brincadeiras infantis / Geraldo Peçanha Almeida. – Ed. – RJ: 

Wak, 2009. 

CAGLIARI, Luiz Carlos. Alfabetização e linguística. 11 ed. – São Paulo: Scipione, 2009. 

(Coleção Pensamento e ação na sala de aula). 

CLARO, Ana Lúcia de Araújo; CITOLLIN, Simone Francescon. O Currículo na Educação 

Infantil: uma análise teórica. In: X Anped Sul, Florianópolis, outubro de 2014. Disponível 

em: < http://xanpedsul.faed.udesc.br/arq_pdf/571-0.pdf>. Acesso em: 08/04/2017. 

FREIRE, Paulo, 1921 – 1997. A importância do ato de ler. – 48. ed. – São Paulo, SP: 

Cortez, 2006. 

KOHAN, W. Infância: entre educação e filosofia. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2003. 

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Indagações sobre currículo: currículo, conhecimento 

e cultura / [Antônio Flávio Barbosa Moreira , Vera Maria Candau], organização do 

documento Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento. – 

Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2007. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Ensfund/indag3.pdf>. Acesso em: 01/04/2017. 

OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org.). Educação Infantil: Saberes e fazeres na formação 

de professores. – Campinas, SP: Papirus, 2008. – (Coleção Ágere). 

RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. Educação Infantil: práticas pedagógicas de ensino e 

aprendizagem. Curitiba, PR: Ibpex, 2011 – (Séries Metodologias). 

 

VAL, Maria da Graça Costa. O que é ser alfabetizado e letrado?. In: CARVALHO, Maria 

Angélica Freire de; MENDONÇA, Rosa Helena (Org.). Práticas de leitura e escrita.  

Brasília: Ministério da Educação (MEC), 2006. p. 18-23. 

  



 

979 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 
CONDIÇÕES ESTRUTURAIS E TÉCNICAS NA IMPLEMENTAÇÃO DAS 

ATIVIDADES EDUCACIONAIS EM UMA UNIDADE DE INTERNAÇÃO DE 

ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI 

 

Wollace Scantbelruy da Rocha 

Faculdade DeVry/Martha Falcão 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

w.scantbelruy@bol.com.br 

 

Iolete Ribeiro da Silva 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

 

Jocicleia Souza Printes 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

cleiaprintes@gmail.com 

 

GT 3: Formação e Trabalho Docente 
 

RESUMO 
O presente estudo tem como objetivo analisar as condições estruturais e técnicas na implementação das 

atividades educacionais em uma unidade de internação de adolescentes em conflito com a lei. Para a coleta de 

dados utilizamos da observação de campo e aplicações de entrevistas semiestruturadas com adolescentes e 

educadores de uma unidade socioeducativa de internação. Destaca-se que este estudo é parte da pesquisa de 

mestrado sobre o processo educativo em uma unidade de internação de adolescentes em conflito com a lei, junto 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Amazonas. Os dados permitem 

afirmar que a as condições estruturais e técnicas da instituição socioeducativa analisada não são adequados para 

a promoção das atividades educativas e nem para habitação. Por fim, este estudo conclui que se faz necessário o 

desenvolvimento de adequações diversas na estrutura do local para que seja possível a socioeducação dos 

internos.  

 

Palavras-chaves: Estrutura Física; Trabalho Docente; Instituição Socioeducativa. 

 

ABSTRACT 

The present study aims to analyze the structural and technical conditions in the implementation of educational 

activities in a unit of hospitalization of adolescents in conflict with the law. To collect data we used field 

observation and semi-structured interviews with adolescents and educators from a socioeducative unit of 

hospitalization. It should be highlighted that this study is part of the master's research on the educational process 

in a unit of hospitalization of adolescents in conflict with the law, together with the Graduate Program in 

Education of the Federal University of Amazonas. The data allow us to state that the structural and technical 

conditions of the analyzed socio-educational institution are not adequate for the promotion of educational 

activities or for housing. Finally, this study concludes that it is necessary to develop different adaptations in the 

structure of the place so that it is possible the socioeducation of the inmates. 

 

Keywords: Physical Structure; Teaching Work; Socio-educational Institution 

 

Introdução  

Este estudo discute as condições estruturais e técnicas na implementação das 

atividades educacionais em uma unidade de internação de adolescentes em conflito com a lei, 
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no estado do Amazonas, localizada na área urbana, zona oeste da cidade de Manaus, tendo em 

sua adjacência residências e instituições públicas e privadas. A estrutura física da instituição 

destoa de todas as demais. 

A produção científica envolvendo a questão do atendimento socioeducativo aos 

adolescentes em conflito com a lei não é intensa, mas com ela é possível termos uma 

compreensão da área a partir da produção disponível nas bases de dados disponíveis no país. 

No intuito de promover uma melhor compreensão, apresentaremos alguns estudos que 

abordam a questão educativa no contexto socioeducativo e nas prisões. Neste último caso, 

consideramos importante apresentar estes dados tendo em vista que o sistema prisional possui 

também uma característica específica do sistema socioeducativo, que é a privação da 

liberdade dos seus usuários. 

Sobre o trabalho docente desenvolvido nas instituições socioeducativas, Rocha, Silva e 

Costa (2011) apresentam que os docentes não são preparados especificamente para atuarem 

nessas instituições e com esse público. Muitos desistem nos primeiros dias ao conhecerem a 

realidade a ser enfrentada, e aqueles que permanecem, apenas com a prática diária e sob a 

troca de informações com os professores mais antigos é que vão criando estratégias de atuar 

com esse público, sob a influência das normas institucionais que invadem os espaços das salas 

de aula nesses locais. 

Cella e Camargo (2009) realizaram um estudo com professores e assistentes sociais 

que se dedicam à educação de adolescentes que tenham cometido ato infracional e apontam 

que pouco se conhece acerca do caráter pedagógico do trabalho desenvolvido em entidades de 

internação. Elas apontam a necessidade de ingressar nesse espaço olhando-o pelo enfoque do 

educador. Isso poderá esclarecer outros educadores e auxiliar em suas formações, além de 

sensibilizar e informar outros profissionais que atuam com esse público. 

Alguns trabalhos apresentam a docência junto às prisões que atendem o público 

adulto. Destacamos a referência de Andriola (2013) que discute a formação de professores 

para atuarem em prisões a partir da formação da Educação de Jovens e Adultos nas prisões. 

Onofre e Julião (2013) analisam a oferta de Educação de Jovens e Adultos em situação de 

privação de liberdade, mas com foco na necessidade da concretização de políticas públicas 

com ênfase nos direitos humanos. Ainda sobre a docência junto às prisões, destacamos o 

trabalho de Laffin e Nakayama (2013) que pesquisaram sobre o trabalho do professor em 



 

981 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

espaço de privação continuada, tendo como problemática a formação continuada dos docentes 

que atuam em uma Escola Supletiva Penitenciária. 

Os trabalhos mencionados apresentam contextos que, em muitos aspectos, se 

aproximam da realidade vivida em centros socioeducativos, mas ressaltamos que as muitas 

peculiaridades de cada local e do público atendido é que sofrem significativas influências da 

legislação específica da área, influenciando na prática docente em cada um desses espaços. 

Neste estudo, questionamos as condições estruturais e técnicas na oferta das ações 

educacionais em uma instituição de internação de adolescentes em conflito com a lei. A 

relevância social deste estudo se dá pelo fato de publicizar a realidade estrutural e técnica de 

uma instituição socioeducativa. O conhecimento público das condições deste serviço pode 

gerar ações mais efetivas na promoção da socioeducação dos adolescentes em conflito com a 

lei, possibilitando, inclusive, a produção específica de materiais educativos e estruturais que 

visem a promoção mais adequada dos serviços prestados por este tipo de instituição. 

Destacamos ainda que a não compreensão da necessidade de se ofertar condições melhores na 

promoção das ações socioeducativas, certamente compromete a inclusão social e educacional 

dos internos. 

Na produção deste estudo utilizamos uma série de estudos clássicos e atuais, estudos 

nacionais e alguns estudos de países sul-americanos. Por fim, ressaltamos que este estudo tem 

como objetivo analisar as condições estruturais e técnicas na implementação das atividades 

educacionais em uma unidade de internação de adolescentes em conflito com a lei.  

A Psicologia Sócio-Histórica 

Adotamos neste trabalho a perspectiva da Psicologia Sócio-histórica, que tem como 

referencial o materialismo histórico e dialético. Essa abordagem concebe a história e o modo 

como os homens produzem os meios de existência. Todo o conhecimento produzido é reflexo 

de determinado momento histórico e da realidade vivenciada na sua produção (SANCHES; 

KAHHALE, 2003). O sujeito é visto como único, singular e, ao mesmo tempo, como um 

sujeito histórico e social (AGUIAR, 2006). 

O homem se constitui sob determinadas condições sociais, resultado da atividade de 

gerações anteriores sem ser um reflexo imediato do meio social. Ele não é passivo e 

desprovido da possibilidade de criar e inovar (LUCCI, 2006). O que temos é um sujeito que 
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deixa de ser um mero ser reativo à cultura, um mero reflexo do seu contexto sócio-cultural e 

passa a influenciar sua comunidade, transformando e sendo transformado pela cultura 

(MADUREIRA; BRANCO, 2005). O indivíduo constrói sua realidade e a partir dessa ação, 

cria sua própria condição de existência, mudando o mundo e a si mesmo (AGUIAR, 2000). 

Ao se falar de um sujeito, necessariamente deve-se observar a realidade vivida por ele, 

compreendendo que sujeito e sociedade estão em movimento (BOCK; GONÇALVES; 

FURTADO, 2007). Concordamos com Aguiar (2000, p. 127) quando afirma que o ―[...] 

homem que constrói sua existência a partir de uma ação sobre a realidade, com o objetivo de 

satisfazer suas necessidades‖. 

Bock e Aguiar (2003) reafirmam uma constatação já conhecida e óbvia de que a escola 

está distante da realidade, mas tem como papel a produção de saberes sobre a realidade, que 

além de ser compreendida, deve possibilitar a superação de saberes restritos e 

preconceituosos. Segundo estas autoras a educação deve visar o fortalecimento do indivíduo 

no sentido de potencializar sua intervenção transformadora do mundo. Isto é possível quando 

a escola expressa os interesses sociais, como construção singular de uma cultura e de uma 

sociedade e quando os profissionais atuam no sentido de responder as demandas da sociedade. 

Dessa forma, os problemas que surgem na escola são expressões da sociedade e afetam todos 

os que fazem parte dela. Assim, a responsabilidade da superação dos problemas que surgem 

no processo educativo não se limita à figura do aluno, mas de todos os envolvidos no processo 

socioeducativo. 

O sujeito traz consigo toda uma bagagem de aprendizado construído dentro do 

ambiente social em que vive. O seu aprendizado começa muito antes de frequentarem a 

escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se depara na escola, tem 

sempre uma história prévia de vivências construídas (VYGOTSKY, 2003). 

Educação, docência e o contexto da privação de liberdade 

Sobre o trabalho docente nas escolas, segundo Souza (2009), o professor iniciante fica 

à mercê da sorte, podendo ou não conseguir superar a fase das adaptações que está 

confrontando, sem ter com quem compartilhar suas dúvidas, acertos e erros. Algumas vezes, 

não encontra apoio e referenciais para uma atuação mais significativa e inovadora nesse 
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contexto específico. Soma-se a isso a baixa atratividade por esses espaços, ligada as status 

quo da profissão atualmente.  

Nesse sentido, Louzano et al (2010) diferencia o Brasil de países de alto desempenho 

escolar. Segundo ele, o Brasil atrai indivíduos com baixo rendimento acadêmico e com perfil 

socioeconômico mais baixo para programas de formação de professores, que geralmente 

passaram por cursos de formação de má qualidade. Para atrair indivíduos mais qualificados 

para a carreira docente, devem ser melhorados os incentivos salariais e o status social da 

profissão, além de ser urgente a necessidade de se investir nos cursos de formação de 

professores. 

Concordamos com Saviani (2009) ao afirmar sobre a necessidade de se eleger a 

educação como máxima prioridade, definindo-a como o eixo de um projeto de 

desenvolvimento nacional e atacando de frente, simultaneamente, outros problemas do país, 

como saúde, segurança, desemprego, pobreza, infraestrutura de transporte, de energia, 

abastecimento, meio ambiente etc. Infelizmente, as tendências que vêm predominando na 

educação brasileira caminham na contramão dessa proposta. 

Apesar de abordar sobre a educação nas prisões, a realidade apresentada por Mayer 

(2013) pode muito bem ser aplicada na realidade das instituições socioeducativas. Para o 

autor, é impossível apresentar um quadro da educação na prisão no mundo porque as prisões 

são diferentes em cada cidade, em cada país, em cada continente. O mesmo autor apresenta, 

ainda que a escola na prisão funciona como dispositivo legal no projeto de recuperação 

daqueles que, por conta de algum comportamento desviante, pagam sua dívida com a 

sociedade através da exclusão do meio social, objetivando a possibilidade de inclusão dentro 

dos padrões legais exigidos.  

No entanto, destacamos a baixa escolaridade no perfil dos detentos brasileiros. A 

escola não cumpriu, com a maioria dos apenados, o seu objetivo de formação cidadã, de 

garantia de certificação capaz de permitir a entrada no mercado de trabalho, de 

compartilhamento com as regras de convivência do grupo social. Mayer (2013) conclui que a 

escola justa não é uma realidade para esse grupo. Assim, a escola na prisão precisa constituir-

se de maneira diferenciada da escola excludente já conhecida por muitos. Essa realidade das 

prisões também está presente nas unidades socioeducativas. 
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Menicucci e Carneiro (2011) esclarecem que o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(Lei Federal 8.069/90) introduziu uma perspectiva pedagógica e um atendimento focado no 

respeito à singularidade do adolescente com o objetivo de possibilitar a reinserção social. 

Esses mesmos autores acrescentam que as práticas pedagógicas devem ser pensadas sem 

perder de vista a responsabilização pelos atos praticados, criando possibilidades de articular 

seus direitos e gerar oportunidades para que seja possível reinseri-los na sociedade.  

Cella e Camargo (2009) argumentam que a história revela que os institutos criados 

para abrigar e reeducar adolescentes tiveram como tônica a repressão e a punição, que 

contribuíram para fomentar a violência, gerando adultos potencialmente criminosos. Soma-se 

a isso que a legislação promulgada com o fim de garantir proteção à criança e ao adolescente 

foi ineficaz aos fins aos quais se destinou, ou seja, minimizar o abandono, evitar a 

criminalidade infantil e educar o jovem infrator, permitindo sua participação social. 

Segundo Cella e Camargo (2009), o trabalho nas unidades socioeducativas permite um 

contato íntimo com a realidade que a sociedade prefere desconsiderar e não conhecer. Os 

professores são levados a refletir sobre a exclusão e sobre a possibilidade de integração dessa 

parcela vulnerável da população que comete atos infracionais. 

Metodologia 

De acordo com Dalfovo, Lana e Silveira (2008), a pesquisa qualitativa descreve a 

complexidade de determinado problema, sendo necessário compreender e classificar os 

processos dinâmicos vividos em cada grupo social, possibilitando o entendimento das mais 

variadas particularidades dos indivíduos desses grupos. Nesse sentido, na pesquisa 

quantitativa ―há aceitação explícita da influência de crenças e valores sobre a teoria, sobre a 

escolha de tópicos de pesquisa, sobre o método e sobre a interpretação de resultados‖ 

(GÜNTHER, p. 203, 2006). Há de se destacar, ainda, que existe e se percebe um 

envolvimento emocional do pesquisador com o seu tema de pesquisa e a aceitação de tal 

envolvimento, segundo Günther (2006), é uma das características da pesquisa qualitativa.  

A pesquisa foi desenvolvida no Centro Socioeducativo Assistente Social Dagmar 

Feitosa, maior instituição socioeducativa do Estado do Amazonas. Tem capacidade para 

atender até 51 adolescentes entre 16 e 18 anos de idade, mas, excepcionalmente atende jovens 

de até 21 anos. Temos uma instituição com um ambiente escolar diferenciado, com 
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influências efetivas das regras legais e das normas institucionais de segurança, além de uma 

série de particularidades que influenciam diretamente na estrutura física da instituição e na 

didática dos educadores. 

Visando obter essa visão ampla do objeto deste estudo e diante no número pequeno de 

professores da instituição, trabalhamos com todos os professores que atuam no local e com 

oito adolescentes. Minayo (2006) afirma que o número de pessoas é menos importante do que 

o empenho de enxergar a questão sob várias perspectivas e pontos de vista. Assim, 

participaram da pesquisa um total de 17 pessoas, sendo 8 adolescentes e 9 educadores (seis 

professores, um psicólogo, uma pedagoga e uma assistente social). 

No intuito de respeitar a identidade de todos os envolvidos nesta pesquisa, bem como 

atender os aspectos éticos nas pesquisas com seres humanos, na apresentação dos dados, os 

nomes dos sujeitos foram substituídos por nomes de tribos indígenas da Região Amazônica. A 

escolha desse critério não diz respeito a etnia de cada participante, mas pela nossa 

compreensão de utilizar uma nomenclatura que representasse o contexto da região a qual este 

estudo foi realizado. 

A coleta de dados se deu através de entrevistas semiestruturadas, aplicadas 

individualmente com cada um dos sujeitos da pesquisa. Segundo Bauer e Gaskel (2002), o 

uso de entrevistas individuais é indicado quando o objetivo da pesquisa é explorar em 

profundidade o modo de vida do indivíduo, quando o assunto se refere às experiências 

particulares e quando os entrevistados possuem características específicas, que é o caso dos 

sujeitos deste estudo. 

Outra técnica de coleta de dados utilizada neste estudo foi o uso da observação de 

campo. Segundo Minayo (2006), no uso desse instrumento, o investigador deve anotar todas 

as informações que não sejam o registro das entrevistas formais, comportamentos, 

cerimoniais, festas, intenções, gestos e expressões que digam respeito ao tema da pesquisa. 

Deve anotar o que lhe chama atenção, sejam falas, comportamentos, crenças, hábitos, usos, 

costumes, celebrações etc. 

A análise dos dados seguiu as orientações de Duarte (2002) ao apresentar que ela deve 

ocorrer a partir de muitas leituras do material de que se dispõe, cruzando informações, 

interpretando respostas, notas e textos, estabelecendo-se categorias teóricas ou ―nativas‖ que 

ajudam a classificar, com um certo grau de objetividade, o que se depreende da 
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leitura/interpretação daqueles diferentes textos. Por fim, declaramos que durante a realização 

deste estudo, foram obedecidos todos os cuidados éticos definidos pela Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. 

Condições estruturais e técnicas em uma unidade de internação de adolescentes em 

conflito com a lei 

A instituição socioeducativa foco deste estudo logo se destaca por conta do muro alto, 

sujo e longo que envolve o local. Este muro é coberto por arames farpado bem enferrujados. 

Na parte interna, o muro possui espaços mais baixos porque parte de o terreno é acidentado. 

Na entrada, existe uma guarita, onde policiais militares fazem a segurança. É uma grande 

instituição, mas que ao entrarmos nela não conseguimos ver sua totalidade, sendo necessário 

percorrer os vários espaços que compõem o local.  

A instituição é composta de um bloco administrativo, três blocos de alojamentos, 

chamados de ―C‖, ―B‖ e ―A‖. Cada bloco é formado por vários alojamentos, chamados pelos 

adolescentes de ―celas‖. Compõem ainda a instituição uma quadra de esportes, que também é 

utilizada para receber as visitas coletivas. Existe ainda uma pequena rua formada por blocos 

de pedras, um pequeno estacionamento, uma pequena área usada para o plantio de algumas 

verduras e legumes e uma grande caixa d‘água.  

No bloco administrativo funciona o atendimento técnico nas áreas de psicologia, 

serviço social, enfermaria e pedagogia, atividades administrativas, secretaria e direção. Há um 

pequeno depósito, a sala de telecentro e a biblioteca, a qual estava sendo usada regularmente 

como sala de aula, impossibilitando a utilização por outros professores e alunos durante o 

horário destinado as aulas. Integrado ao bloco administrativo, existem mais três salas, que 

possuem entradas pelo lado externo do bloco. A primeira é destinada aos monitores, 

responsáveis pela segurança interna na instituição, na segunda há o desenvolvimento dos 

cursos de estamparia e serigrafia, contendo instrumentos para a promoção deste tipo de 

formação. Esta mesma sala, durante o turno matutino, ainda é utilizada para o oferecimento 

das aulas regulares da educação formal. A terceira e última sala é utilizada exclusivamente 

para o curso de vime, contento materiais e produções deste curso. 

Após o bloco administrativo, existem três blocos interligados entre si por um longo 

corredor, cada um tem como denominação as três primeiras letras do alfabeto em ordem 

decrescente: ―C‖, ―B‖ e ―A‖. Nestes blocos funcionam os alojamentos, as salas de aula, 
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refeitório e cozinha. O primeiro destes blocos é o maior deles e é dividido em dois, contendo 

de um lado um grande alojamento, denominado de ―C‖, que atende aos adolescentes que estão 

há mais tempo na instituição e possuem bom comportamento e do outro lado, após um grande 

banheiro coletivo, existem 4 salas de aulas, tanto para educação formal, que funciona pela 

parte da manhã, mas que também são utilizadas para realização dos cursos profissionalizantes. 

É visível que estes espaços não foram planejados especificamente para a ofertas dessas 

atividades. São abafados, quase sem ventilação. Faltam cadeiras e mesas e a pintura é bem 

antiga, contendo ainda várias pichações a caneta e a lápis. 

Nos blocos ―C‖ e ―B‖, respectivamente, existe em cada um, duas camas em concreto, 

que os adolescentes denominam de ―quadrado‖.  As paredes são de tijolos e concreto e com 

porta de ferro. Na parede ao fundo de cada alojamento, existem pequenas aberturas para a 

ventilação e entrada de iluminação, mas são insuficientes para esse objetivo. O alojamento 

―B‖, possui um espaço menor do que o ―C‖, os adolescentes que utilizam este local estão em 

transição entre os regimes disciplinar do ―A‖ (que é destinado aos adolescentes que estão em 

―contenção‖ e aos adolescentes recém-chegados, para que se ―adaptarem‖ as normas da 

instituição) para o ―C‖ (que atende aqueles que estão há mais tempo na instituição e que não 

costumam criar problemas). 

O bloco ―A‖ é o menor da instituição. Possui as piores condições estruturais e, além 

disso, todos os internos que ali permanecem, de acordo com as normas da instituição, não 

podem participar de nenhuma atividade da unidade, nem mesmo as atividades vinculadas à 

educação formal. Em relato por parte de monitores, técnicos e da administração da instituição, 

a permanência dos adolescentes neste bloco visa com que eles tenham tempo para se 

acalmarem, pensar sobre sua conduta e, principalmente, adaptarem-se as normas da 

instituição. Permanecem ainda neste bloco os adolescentes que tenham descumprido as regras.  

Ainda junto ao bloco ―B‖ existe um refeitório que durante o período de coleta de 

dados não era utilizado, pois os adolescentes estavam realizando suas refeições nos 

respectivos alojamentos. Ao lado deste refeitório, existe uma grande cozinha, que é dividida 

em quatro espaços com ligações internas entre eles, que funcionam como: almoxarifado, 

cozinha, um pequeno local para alimentação dos funcionários e a sala de panificação, onde 

são desenvolvidos cursos profissionalizantes na área para os internos e onde é produzido 
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todos os pães que são consumidos na instituição e nas demais unidades de internação na 

cidade. 

Na parte final da instituição, existe um último bloco, separado dos demais espaços. Ele 

é formado por duas salas amplas, uma que serve como depósito dos bens dos adolescentes e 

também como lavanderia e a outra sala, que serviu durante um longo período de tempo como 

depósito, há poucos meses passou a ser utilizada para a promoção de cursos 

profissionalizantes. Neste local, todas as paredes são revestidas por um tipo de pintura ou 

caracterização que são produzidas nos cursos que são oferecidos no local. Destaca-se que este 

local e a sala do diretor são completamente diferentes dos demais espaços da instituição, pois 

não apresentam características prisionais. 

Por fim, ao lado do bloco administrativo e dos alojamentos, existe uma grande quadra 

coberta, que durante a tarde é bastante quente, devido ao teto de zinco e por ser toda fechada, 

tendo apenas pequenas aberturas na parte superior das paredes para a circulação de ar. Ali são 

realizadas as atividades esportivas e as confraternizações. Destaca-se que dentro da quadra, 

existe um palco, onde o grupo de teatro da instituição ensaia e faz as apresentações.  

Após apresentarmos a estrutura do local, passamos a discutir agora a análise deste 

espaço, bem como dos recursos disponibilizados aos educadores na oferta das atividades 

socioeducativas na instituição. Em visita a cada um dos blocos da instituição, verificamos que 

as condições de moradia neste local são bem difíceis, como apresentado pelo Conselho 

Federal de Psicologia:  

 

Todos os alojamentos assemelham-se a celas, com condições precárias de higiene e 

cuidado. São poucos os colchões disponíveis aos adolescentes; as paredes são sujas; 

o ambiente é pouco arejado e algumas celas encontram-se alagadas. Há um odor 

muito forte de produto de limpeza, impregnado nas dependências dos alojamentos. 

Os banheiros não possuem condições mínimas de higiene, não possuindo vasos 

sanitários nem portas divisórias separando a latrina do local destinado ao banho. 

Este quadro retrata o descaso para com a dignidade destes adolescentes, pois coloca 

em risco a integridade física, moral e psicológica deles. (CONSELHO FEDERAL 

DE PSICOLOGIA, p.57, 2006) 

Percebe-se que a precariedade das condições físicas da instituição denunciada no 

passado pelo Conselho Federal de Psicologia (2006) ainda subsiste ao longo dos anos. 

Destaca-se que as condições estruturais são piores no bloco ―A‖, que é o menor, mais abafado 

e com muita umidade. E os adolescentes alojados neste bloco, permanecem geralmente 
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apenas de cueca ou sem nenhuma peça de roupa, nem mesmo lençol ou toalha, 

independentemente dos dias e noites serem quente ou frias. Sendo evidente a violação de 

direitos a todos que são obrigados a permanecer neste local. 

Ao ser questionado sobre a estrutura física da instituição o professor Marubo declara 

que ―A infraestrutura, acho que é uma das principais dificuldades porque a gente acaba é... se 

limitando a muitas coisas (...). A infraestrutura em si é um dos grandes problemas‖. A 

professora Baré complementa afirmando que ―A estrutura física? Não! N-A-O-~, Não! Acho 

que pra nada, nem pra escola, nem pra qualificação profissional, acho que fica muito a 

desejar‖. A professora Torá afirma que ―Agente precisa de estrutura, nossa estrutura não ajuda 

muito, não ajuda‖. A educadora Ticuna declara que comparativamente, a deficiência em 

relação à estrutura física da instituição também ocorre quando se compara esta unidade 

socioeducativa com outras que prestam esse serviço em outras cidades no país. ―É. Em 

relação é...a outros lugares que eu já tive a oportunidade de conhecer em cidades de outros 

estados, eu acredito que ainda falta muita coisa, mas ela é adequada‖. Como também não está 

de acordo com as normas do SINASE, como pode ser visto na fala da educadora Witoto: 

―Porque de acordo com o SINASE tem toda uma estrutura apropriada pro acompanhamento 

de adolescente infrator. Esse prédio… Foi tipo improvisado pra esse atendimento, mas 

existem projetos pelo Estado de um novo que vai ser de acordo com o SINASE‖. As críticas 

da educadora Parintintin enfocam a estrutura das salas de aula: ―O quê tu achas? Pelo amor de 

Deus, olha pra essa sala, olha onde eu dou aula, eu não tenho um quadro decente pra você... 

difícil, não tem. Aquelas salas lá, a primeira sala é um odor, o quê que tem, a menina trabalha 

na serigrafia, eu já trabalhei na sala do vime que eu adoeci e agora to trabalhando aqui nesse 

pedacinho, é pior ainda, por isso que eu digo que a gente tem que ter muita vontade porque se 

não...‖. O educador Wai Wai faz criticas que envolvem ainda a falta de climatização e 

iluminação: ―Olha... Ai fica na dúvida porque... Eu tinha, a sala não oferece a condição, a 

climatização, as vezes as salas são escuras, aqueles problemas de cadeiras de alunos que não 

tem, mas que dá, dá pra ir quebrando o galho, a gente vai levando, dentro das possibilidade 

aqui que a unidade oferece, que era pra ser melhor a unidade, mas arejada, mas clara, mas da 

pra trabalhar‖. 

Tem-se, portanto um quadro extremamente problemático em relação a estrutura física 

da instituição, que afetam de forma significativa no trabalho desenvolvido pelos educadores, 
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gerando inclusive casos de adoecimento. Toda esta realidade de precarização da estrutura 

física da instituição não é uma exclusividade do centro socioeducativo pesquisado. Em 

pesquisa realizada por Lopes (2006), este quadro também foi encontrado em várias 

instituições socioeducativas que ela frequentou, com precárias condições e péssima qualidade 

de materiais, afirmando ainda que o ambiente físico é uma prisão que tem no seu cotidiano a 

vivência de um ambiente escolar.  

Cella e Camargo (2009) também narraram sobre as dificuldades na estrutura em uma 

unidade socioeducativa em que expressaram à sensação de abandono que a unidade emanava, 

especialmente por conta da má conservação dos prédios, a precarização na limpeza e 

materiais em péssimos estados de conservação. 

Há adolescentes que possuem uma compreensão diferente sobre a estrutura física do 

local: ―É boa, dá pra realizar atividades sim, (Baniwa). Mas tem adolescente que aponta 

algumas limitações: ―Não é muito o espaço muito grande para os alunos, mas é um espaço 

pequeno que dá pra gente ficar e prestar a atenção na aula‖ (Desana). Já o adolescente 

Kaixana aponta algumas deficiências na estrutura do local: ―Tamanho é ideal para as 

atividades, mas assim, tem sala que não tem iluminação, tem sala que não tem ventilação, tem 

salas que são pequenas pra fazer atividades. Tinha que melhorar o local, as atividades assim, 

eu acho que todas as atividades, todas elas deveriam ser realizadas na quadra, onde é o lugar 

maior aqui dentro, aqui de dentro‖. 

Outro fato que identificamos foi a ausência de carteiras escolares nos locais destinados 

as atividades da educação formal. Não havia carteiras suficientes para o número de internos 

da instituição. Destaca-se que no momento que constatamos este fato, a instituição contava 

com um número de quarenta e sete internos, menor do que a sua capacidade de lotação, que é 

de cinquenta e uma vagas. Outro aspecto a ser observado é que dos quarenta e sete internos, 

nove não participavam das atividades da instituição pois estavam alojados no bloco ―A‖. 

A ausência de carteiras nas salas de aula também foi destacada pelos professores. O 

professor Wai Wai questionou com um dos monitores sobre a falta de carteira para seus 

alunos. A professora Parintintin manifestou sua insatisfação em relação à estrutura do local, 

tendo em vista que além da falta de carteira, ela ministrava suas aulas na biblioteca da 

instituição, que foi adaptada com disponibilização de um quadro branco infantil. A oferta das 
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aulas neste local geralmente tirava a atenção de seus alunos, como aconteceu com o 

adolescente Baniwá, que durante uma das aulas, ficava mexendo nos armários da biblioteca. 

Também faltam materiais nos setores técnicos da instituição, como observarmos no 

setor pedagógico, que não possuía computador. Quando era necessário sua utilização, a 

técnica da área se dirigia a sala do serviço social. Como alternativa para suprir a falta de 

material, era comum os professores adquirirem materiais com recursos pessoais, como 

observamos em uma aula da professora Mura, enquanto entregava canetas a seus alunos: 

―Sempre tenho que ta comprando caneta, pois acabam se perdendo, falhando ou deixando de 

funcionar‖. Na sequência, o adolescente Korubo comentou: ―a senhora está reclamando por 

besteira, uma caneta é muito barata‖. A partir desta resposta, a professora Mura argumentou 

que o preço era pequeno quando comprado individualmente, mas no decorrer do tempo, o 

valor final ficava elevado e que se a pessoa não tiver o valor exato, nem mesmo consegue 

passar na roleta do ônibus. Por fim, esta professora comentou que não era sua obrigação 

comprar material para eles, que deveria ser disponibilizado pela instituição. 

Em outra aula com a professora Mura, ela não pode desenvolver as atividades 

educacionais com sua turma conforme o planejado porque ela não conseguiu comprar 

cartolinas, tendo em vista que a instituição não possuía esse material. A falta de material 

também afeta de forma significativa os cursos profissionalizantes oferecidos na instituição. 

No curso de cartonagem ministrado pelo professor Matsé, faltou um produto que afetou a 

última etapa do curso, fazendo com que todas as produções realizadas pelos adolescentes 

ficassem inacabadas. Ocorreu também a falta todos os materiais referentes ao curso de tortas 

finas, que era ministrado pela professora Mawyana. Esse contexto de falta de material era 

constante nos cursos oferecidos na instituição, sendo comum alguma turma não ter aula e os 

professores, muitas vezes, chegavam a ficar com os alunos em sala de aula apenas 

conversando, para que eles não ficassem reclusos nos alojamentos. 

A professora Mawyana, diante da falta de material para o curso de chocolate, ficou na 

instituição produzindo o cenário para a apresentação de uma peça do grupo teatral. Seus 

alunos foram chamados para conversarem com ela, para que não ficassem retidos no 

alojamento. Durante a produção do cenário, a professora comentou várias vezes sobre a má 

qualidade do material adquirido pela instituição, que além de não ser apropriado para o fim 

proposto, não era adquirido em quantidade suficiente. Isso fazia com que ficasse pensando em 
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contornar essa problemática e para isso, passava várias horas se organizando. Sobre a falta de 

material o adolescente Arapaso fala que: ―Dificuldade é que às vezes nos cursos falta 

material. Ai o ‗Diretor‘ tem que usar do dinheiro dele, a maioria dos cursos o ‗Diretor‘ tira do 

dinheiro dele pra dar pros cursos pra nós fazer. O curso de areografia que teve ai, pichação, 

grafite como é mais conhecido, ele tirou dois mil e pouco do bolso dele pra comprar a pistola, 

tudo, tinta, lá na quadra que você viu lá‖. 

A instituição não disponibiliza a quantidade necessária de materiais para serem 

utilizados nos cursos profissionalizantes, fazendo com que o diretor da instituição tenha que 

comprar com recursos pessoais. Sobre este contexto, Siqueira e Dell‘Aglio (2006), ao 

debaterem sobre o impacto da institucionalização na infância e na adolescência, discutindo 

especificamente a questão dos abrigos, apontam a necessidade das instituições assegurarem 

para o seu funcionamento a oferta de materiais. Já em pesquisa realizada por Sena e Colares 

(2008) afirmam que a falta de condições físicas e materiais prejudicam de forma significativa 

a socioeducação dos internos. 

A educadora Baré afirmou que: ―Os livros que eles dão tá longe da realidade que nós 

temos que trabalhar. Não na questão do dia a dia, mas dentro do material pedagógico que nós 

precisamos, no meu caso eu tenho que alfabetizar e letrar, então eu não tenho esses recursos, 

entendeu? Pra trabalhar, que seria laboratórios, que seria jogos, eu tenho que comprar do meu 

dinheiro‖.  

A partir deste quadro, podemos afirmar que a possibilidade de se promover 

satisfatoriamente a socioeducação de adolescentes está distante de ser efetivada. Percebe-se 

que se trata de ausência de materiais e recursos que poderiam ser supridos com recursos 

públicos ou parcerias, que certamente não demandaria grandes valores. 

Além da falta de material, aqueles existentes na instituição estão distante de atenderem 

as necessidades da instituição, pois é preciso oferecer materiais que contenham conteúdos que 

priorizem os conhecimentos relacionados à vida desses sujeitos e possibilite a compreensão 

de aspectos que possam intervir na vida cotidiana deles, tendo em vista que os objetivos 

pedagógicos deixaram de serem apenas aqueles que levam alguns conhecimentos escolares 

clássicos formais e passaram a incorporar as possibilidades de contribuírem para as ações 

concretas que os alunos devem ser capazes de desenvolver na sua vida cotidiana, tanto para 
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melhorar sua própria qualidade de vida, quando para todo o conjunto da sociedade. 

(OLIVEIRA, 2007). 

Ainda em relação ao material didático, os adolescentes possuem uma percepção 

diferente dos educadores. Inicialmente, Baniwa afirma que recebem o mesmo material que é 

disponibilizado nas escolas da rede pública: ―É igual da escola normal sim, o problema é que 

a gente não pode levar pro alojamento, mas lá na escola a gente lê, reflete, explica pro 

professor, faz o exercício, faz tudo normal, não esquece não, eu pelo menos não esqueço‖. 

A limitação do uso do material didático em sala de aula compromete a possibilidade 

de ampliar a prática de leitura e de aprendizagem dos alunos. E na disciplina que não tem 

material específico, os conteúdos são postos na lousa para que os alunos copiem. O 

adolescente Desana diz que: ―A gente recebe de ensino religioso e ciências, tem o nosso livro, 

só não tem o de ensino religioso, mas o professor passa na lousa pra gente copiar. De ciências 

tem, a professora dá pra nós o nosso caderno, uma caneta, um lápis e uma borracha, aí a gente 

começa a estudar‖. 

 A utilização do mesmo material didático disponibilizado em toda a rede regular de 

ensino possibilita que o aluno possa ter a mesma formação que os demais alunos da rede. 

Sendo possível a oferta de uma formação mais próxima dos assuntos discutidos em cada 

disciplina, favorecendo o acompanhamento das atividades em sala de aula quando for inserido 

na escola em sua comunidade, após ter cumprido a medida socioeducativa. 

Em nosso entendimento, as atividades da educação formal destinada a este público 

deveriam dispor de materiais complementares em que os educadores pudessem discutir uma 

série de temáticas que possibilitassem aos adolescentes refletirem sobre o seu envolvimento 

na prática de atos infracionais, direitos civis, cidadania, entre outros temas de suma 

importância para a socioeducação dos internos.  

Acreditamos ainda que a escola deve atuar de forma mais interventiva, devendo atuar 

na socioeducação, ressocialização e na inclusão social e educacional desses sujeitos. É 

importante ter clareza que isto não significa que a instituição está se eximindo de suas 

responsabilidades. O que propomos é uma atuação mais efetiva da escola em parceria com a 

unidade socioeducativa, tirando o foco punitivo e repressivo e se consolidando como 

socioeducativo e inclusivo.  
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Esta nossa compreensão parte do fato de concordarmos com Freitas (2008), quando 

afirma que não existe um único modelo para a educação, da mesma forma que cada ser 

humano possui sua singularidade, não havendo, portanto, a possibilidade de ter uma única 

forma de educar. Peraya (1997), debatendo sobre materiais audiovisuais, afirma que é errado 

achar que a utilização de um único tipo de recurso basta para suscitar a aprendizagem. É 

necessário, portanto a disponibilização de uma série de materiais didáticos no intuito de 

promover uma aprendizagem mais significativa. 

Percebe-se que alguns problemas apresentados não são de grande amplitude, 

necessitando-se apenas de poucos reparos na estrutura ou aquisição de alguns equipamentos. 

Estas problemáticas encontradas nos aspectos estruturais e técnicos na unidade socioeducativa 

não é um aspecto recente. Segundo Bandeira (2006), o antigo modelo FEBEM, já apresentada 

essa desestruturação, pois o modelo não foi planejado para desenvolver atendimento 

educacional e por conta disso, não havia espaço para a educação e quando existia, não é 

adequado ou suficiente, fazendo inclusive com que esta autora sugerisse a extinção deste 

modelo de serviço.  

Nesse sentido, Costa (2005) aponta para existência de modelos dotados de modernas 

estruturas, mas ressalta que continua existindo modelos ultrapassados que comprometem a 

aplicação das medidas socioeducativas. Este quadro institucional que tem uma estrutura física 

precária e falta de materiais para o desenvolvimento das atividades técnicas pelos 

profissionais da instituição e escolares, por professores e alunos, também é um dado que foi 

encontrado por Lopes (2006). A autora acrescenta ainda que a estrutura rígida da instituição 

socioeducativa foge do contexto vivenciado em uma escola regular. 

Ao apresentarmos a estrutura física da instituição, percebe-se que ela não possui 

condições adequadas para servir como espaço socioeducativo. Segundo Silva e Gueresi 

(2003), a inadequação de espaços físicos para a oferta de atividades educacionais é mais um 

dado que é comum na maior parte das instituições socioeducativas do país.  

Considerações Finais 

A instituição socioeducativa não apresenta uma estrutura física adequada para a oferta 

de atividades educacionais de forma satisfatória, sendo necessário adaptar os espaços para a 

oferta de atividades educativas. A estrutura possui diversos espaços inapropriados para o 
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convívio humano, agravado pelo fato de possuir um alojamento utilizado para fins punitivos, 

havendo violações claras aos direitos humanos.  

Não existem condições técnicas para a oferta das ações educacionais, tanto no que diz 

respeito a educação formal, como também nas atividades de formação profissionalizantes, 

havendo falta de materiais em todas as atividades educacionais. Esta realidade obriga diversos 

docentes a comprarem materiais com recursos próprios para o desenvolvimento de suas aulas. 

De acordo com a literatura apresenta, esta realidade é vista tanto no sistema socioeducativo 

quando no sistema prisional.  

Compreendemos que se faz urgente a adaptação da estrutura local para a oferta 

adequada das ações educativas. A efetivação dessa ação poderá ampliar as possibilidades de 

ressocialização dos adolescentes atendidos na instituição e em espaços similares. A ausência 

de ações específicas que visem a melhoria da estrutura física institucional e a falta de 

condições técnicas para o trabalho docente compromete a oferta e não atende aos objetivos do 

atendimento de adolescentes em conflito com a lei.  

Ressaltamos que não tivemos a intenção de esgotar esta temática, pois se faz 

necessário a realização de novos estudos em instituições em todo o território nacional, que 

discutam o fortalecimento da necessidade de investimentos estruturais no sistema 

socioeducativo. 

Por fim, acreditamos que a oferta adequada de serviços no sistema socioeducativo 

como um todo é fundamental para a inclusão social de adolescentes, fato este que deve gerar 

bens mais significativos para a sociedade do que os custos na adequação nas estruturas físicas 

e serviços técnicos das instituições de internação de adolescentes em conflito com a lei. 
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GT 3: Formação e Trabalho Docente 
 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo abordar a formação de professores no contexto Brasileiro realizando uma 

retrospectiva histórica em como se configurou inicialmente a profissão docente e como formava-se os 

professores. Abordando ainda a criação e o papel destinado a formação continuada, analisando em quais 

propósitos ela foi pensada, e com quais objetivos ela foi concebida e efetivada. Partindo dessa temática, o 

presente trabalho se baseia numa revisão de literatura dos textos trabalhados na disciplina de Política de 

Formação de Professores no Brasil da linha de formação docente do Mestrado em Educação. Os aspectos 

apresentados ao longo do texto nos fazem perceber o significativo grau de mudanças que aconteceram no cenário 

educacional brasileiro, e os motivos que legitimam a atual organização. Os desafios postos para a educação 

brasileira são muitos, sendo necessário uma reorganização geral do sistema educacional brasileiro, com políticas 

públicas adequadas de formação e valorização profissional e que garantam a qualidade do trabalho nas 

Instituições de Ensino.  

 

Palavras-chave: Educação Brasileira. Formação de professores. Formação continuada. 

 

ABSTRACT 

The present work aims to address the training of teachers in the Brazilian context through historical retrospective 

on how to initially set up the teaching profession and as formed teachers. Addressing the establishment and the 

role intended for continuing training, analyzing in what purpose it was intended, and with what goals she was 

conceived and carried out. From this theme, the present work is based on a literature review of the texts worked 

in the discipline of teacher training Policy in Brazil's line of teacher education of master's degree in education. 

Aspects presented in the text make us realize the significant degree of changes that have occurred in the 

Brazilian educational scenario, and the reasons for making the current organization. The challenges set for 

Brazilian education are many, requiring a reorganization Brazilian educational system, with appropriate public 

policy and professional training and to ensure the quality of work in educational institutions. 

 

Keywords: Brazilian Education. Training of teachers. Continuing education. 

 

 

Introdução 

Na tentativa de compreender o atual cenário de formação de professores no Brasil 

torna-se essencial realizar uma retrospectiva histórica sobre formação docente, identificando 

momentos significativos que alicerçam o contexto brasileiro.  
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Partindo dessa temática, o presente trabalho se baseia numa revisão de literatura dos 

textos estudados e debatidos na disciplina de Política de Formação de Professores no Brasil, 

cursada no Mestrado em Educação da Universidade Federal do Acre. Para Mazzotti (2002), 

esse tipo de pesquisa propõe a contextualização do problema e a análise das possibilidades 

presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa. Busca-

se ainda, relacionar o que foi estudado e discutido ao longo do desenvolvimento da disciplina 

com a temática deformação inicial e continuada de professores que é objeto de pesquisa de 

mestrado em processo de construção. 

Tomaremos ainda como suporte teórico produções de autores da literatura nacional 

(Barreto 2012 E 2015; Borges, Aquino E Pontes, 2011; Candau, 1997; Diniz, 2000; Gatti, 

2008; Saviani, 2009; Vicentine, 2009; Villela, 2011),que possuem uma produção significativa 

sobre formação de professores.  

Considerando os aspectos levantados, ressaltamos que pesquisas apontam a 

necessidade da continuidade de estudos e investigações na área de formação de professores, 

bem como da busca de políticas educacionais e de práticas consistentes para amenizar os 

problemas contemporâneos (BORGES; AQUINO; PUENTES, 2011).  

 

Formação de professores no contexto brasileiro 

 

Em 1949 chegaram os primeiros padres jesuítas no Brasil e foram com eles que se teve 

início a história da educação brasileira. Podemos considerá-los os primeiros educadores. E 

como ressalta Hypólito, ―é importante retomar a ideia de que o trabalho de ensinar, tal qual 

ainda é entendido hoje, foi resultando, principalmente do trabalho de ensino desenvolvido 

pela igreja‖ (1997, p. 83). Os jesuítas tinham suas práticas e ensinamentos fundamentados nos 

princípios do cristianismo, da igreja católica, e estes ensinavam em nome da fé, catequizando. 

―Incentivavam a aprendizagem da leitura e da escrita com o objetivo de divulgar e propagar 

seus textos religiosos e as escolas funcionavam especialmente nas igrejas e conventos, e o 

ensino era ministrado pelo clero‖ (HYPOLITO, 1997, p. 83).  

Essa forma de educação perdurou por dois séculos, mas os ensinamentos dados pelos 

jesuítas eram alheios ao interesse da coroa Portuguesa, até que 1759 o Marques de Pombal 

expulsa a Companhia de Jesus do Brasil, pois queriam colocar as escolas a serviço do estado, 
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não mais da fé. Substituindo a educação dada pelos jesuítas pelas aulas régias. E assim, dava-

se início ao processo de laicização do ensino e simbolizava a criação da escola pública. 

Porém, até aqui refere-se aos primórdios do ato de ensinar, educar, instruir. Mas não se 

fala de formação docente, de um modelo de formação que preparassem os professores para 

ministrar as aulas. Saviani, afirma que, 

 

Durante todo o período colonial, desde os colégios jesuítas, passando pelas aulas 

régias implantadas pelas reformas pombalinas até os cursos superiores criados a 

partir da vinda de D. João VI em 1808, não se manifesta preocupação explícita com 

a questão da formação de professores (SAVIANI, 2009, p. 144). 

 

E ―no Brasil a questão do preparo de professores emerge de forma explícita após a 

independência‖, mais especificamente, 5 anos mais tarde, com a promulgação da Lei das 

Escolas de Primeiras letras de 15 de outubro de 1827, onde determinava o ensino através do 

método mútuo, e estipulava no 4º artigo ―que os professores deverão ser treinados nesse 

método, às próprias custas, nas capitais das respectivas províncias‖ (SAVIANI, 2009, p. 143). 

Vicentini (2009) informa que essas instituições escolares de preparação docente se 

caracterizavam de modo geral pela inexistência de um currículo de formação específico para a 

docência, ou seja, pela ausência de um corpo de saberes para capacitar para o trabalho de 

ensinar. Esse currículo embasado em saberes próprios da docência, era comutado pelo 

atestado de moralidade e o conhecimento do que deveria ensinar (o chamado notório saber) e 

estes, eram avaliados pelos concursos de nomeação. Desta forma, assumia-se o cargo de 

professor e a aprendizagem da prática se dava mediante o acompanhamento de um 

profissional durante a sua prática. ―Ocorre que, até então, prevalecia o princípio do aprender 

fazendo‖ (SAVIANI, 2009, p. 148). Esse modelo de formação docente perpetuou por muitos 

anos. 

Até quem com a promulgação do Ato adicional de 1834, conforme posto por Saviani 

(2009) e Villela (2011) a responsabilidade com o sistema de ensino, bem como com a 

formação dos professores foi transferida para as províncias, e estas aderiram o modelo de 

formação de professores europeu, o das Escolas Normais. 

Villela (2011) reconhece que as Escolas Normais, no século XIX revolucionam o 

sistema educacional e caracterizaram uma nova, e importante fase no processo de 

institucionalização da profissão, pois: 
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Balizado por um duplo movimento: de um lado, o controle estatal mais restrito; de 

outro, os docentes, de posse de um conhecimento especializado, melhoravam o seu 

estatuto socioprofissional. As escolas normais [...] substituem definitivamente o 

―velho‖ mestre-escola pelo ―novo‖ professor (VILLELA, 2011, p. 99-100). 

 

 

É nesse contexto que se tem o fortalecimento da ideia de que o professor precisa fazer 

um curso específico, com uma formação específica para ministrar aula e se estruturar um 

conjunto de conhecimentos pedagógicos-didáticos próprios da docência e para docência.  

―No Brasil, esse processo de institucionalização da formação docente teria início nas 

décadas de 30 e 40, com o surgimento das primeiras escolas normais provinciais
1
‖. 

(VILLELA, 2011, p. 100). A criação dessas instituições representou o marco inicial na 

formação institucionalizada de professores no Brasil. 

 

No entanto, contrariamente a essa expectativa, predominou nelas a preocupação com 

o domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas escolas de primeiras letras. 

O currículo dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias ensinadas nas 

escolas de primeiras letras. Portanto, o que se pressupunha era que os professores 

deveriam ter o domínio daqueles conteúdos que lhes caberia transmitir às crianças, 

desconsiderando-se o preparo didático-pedagógico (SAVIANI, 2009, p. 144). 

 

A grade curricular das escolas normais era bem sucinta, sendo composta pelos: 

Conhecimentos de leitura e escrita pelo método lancasteriano, cujos princípios 

doutrinais e práticos explicará; as quatro operações de aritmética, quebrados, 

decimais e proporções; noções de geometria teoria e prática; elementos de geografia; 

princípios da moral cristã e da religião oficial e gramática nacional (VILLELA, 

2011, p. 109). 

 

Ao passar do tempo algumas disciplinas foram sendo incorporadas e esse currículo 

inicial. Porém, mesmo na intenção de melhorar o currículo, a formação dada aos professores 

apresentava-se com insuficiente.   

E pela ineficiência na preparação dos professores sendo demonstrado através dos 

resultados apresentados, esse tipo de formação se caracterizava por um ritmo intermitente de 

progressos e retrocessos, de intermináveis reformas, criações e extinções, ou seja, as escolas 

normais foram sendo inauguradas e fechadas, e algumas até reabertas.   

                                                           
1
 Niterói, 1835; Bahia, 1836; Mato Grosso, 1842; São Paulo, 1846; Piauí, 1864; Rio Grande do Sul, 1869; 

Paraná e Sergipe, 1870; Espírito Santo e Rio Grande do Norte, 1873; Paraíba, 1879; Rio de Janeiro (DF) e Santa 

Catarina, 1880; Goiás, 1884; Ceará, 1885; Maranhão, 1890. 
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Segundo Saviani (2009), mediante essa frustração vivenciada nas experiências tidas 

nas escolas normais, em 1890, São Paulo passou por uma reforma da instrução pública, dando 

origem à escola-modelo anexa à Escola Normal. Esta fundamentava-se no enriquecimento dos 

conteúdos curriculares e enfatizava os exercícios práticos de ensino. A partir dessa reforma 

que se pode estabelecer um padrão de organização e funcionamento das Escolas Normais, 

posto que a Escola Normal de São Paulo tornou-se referência nacional as demais escolas, 

onde os educadores de outros estados iam estagiar nesta instituição para então estabelecer as 

mudanças necessárias em sua escola de origem. 

Apesar das escolas normais terem atingido um padrão de qualidade posteriormente a 

reforma paulista, com o passar do tempo estas escolas não apresentaram maiores avanços, 

demonstrando a voltar as suas dificuldades tidas no ponto de partida, a de centrar-se sua 

formação no domínio dos conhecimentos que seriam ensinados. E com isso seria necessário 

pensar em novas mudanças.  

Neste cenário, onde mais uma vez a formação encontra-se fragilizada surge a 

importante figura de Anísio Teixeira, e ―uma nova fase se abriu com o advento dos institutos 

de educação, concebidos como espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como 

objeto do ensino, mas também da pesquisa‖ que transforma a escola normal em Escolas de 

professores mediante a implementação do decreto n. 3.810, de 19 de março de 1932. Os 

primeiros institutos inaugurados no Brasil foi o Instituto de Educação do Distrito Federal e o 

Instituto de Educação de são Paulo (SAVIANI, 2009, p. 145). 

Este novo modelo de formação de professores já apresenta a sistematização de um 

currículo de caráter mais pedagógico-didático, e que apresentava seus conhecimentos numa 

perspectiva científica. Para saber, já no primeiro ano de formação os alunos tinham acesso aos 

conhecimentos de: 

Biologia educacional; sociologia educacional; psicologia educacional; história da 

educação; introdução ao ensino, contemplando três aspectos: a) princípios e 

técnicas; b) matérias de ensino abrangendo cálculo, leitura e linguagem, literatura 

infantil, estudos sociais e ciências naturais; c) prática de ensino, realizada mediante 

observação, experimentação e participação. Como suporte ao caráter prático do 

processo formativo, a escola de professores contava com uma estrutura de apoio que 

envolvia: a) jardim de infância, escola primária e escola secundária, que 

funcionavam como campo de experimentação, demonstração e prática de ensino; b) 

instituto de pesquisas educacionais; c) biblioteca central de educação; d) bibliotecas 

escolares; e) filmoteca; f) museus escolares; g) radiodifusão (SAVIANI, 2009, p. 

145-146). 
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Pelo exposto, é notário a mudança que o Instituto de Educação buscava alcançar com a 

proposta de suprir todas as lacunas apresentadas pelo modelo de formação dado nas escolas 

normais. 

Ao passar do tempo chega-se na fase da organização e implantação dos cursos de 

pedagogia e de licenciatura e consolidação do padrão das Escolas Normais, neste cenário, 

como bem apresenta Borges et. al (2011): 

 
Os Institutos de Educação do Distrito Federal e de São Paulo foram elevados ao 

nível universitário, tornando-se a base dos estudos superiores de educação: o 

paulista incorporado à Universidade de São Paulo fundada em 1934, e o carioca à 

Universidade do Distrito Federal, criada em 1935, e a partir do Decreto 1.190, de 4 

de abril de 1939, deu-se a organização definitiva da Faculdade Nacional de Filosofia 

da Universidade do Brasil e dos cursos de formação de professores para as escolas 

secundárias (BORGES et. al, 2011. p. 99). 

 

Neste formato, deu-se origem aos cursos de licenciatura no qual formava-se o 

professor das diversas disciplinas para atuarem no ensino secundário, e o curso de pedagogia 

formava os professores para atuarem nas Escolas Normais de ensino primário. Em ambas as 

formações vigorava o sistema 3+1, que se organizava da seguinte forma: nos três primeiros 

anos de estudo durante a formação eram voltados para as disciplinas específicas, ou como 

denomina Anísio Teixeira ―os cursos de matérias‖ e o último ano era voltado inteiramente 

para a formação didática (BORGES et al, 2011; SAVIANI, 2009). 

O golpe militar de 1964 resultou em mudanças na legislação do ensino, alterando a 

partir da lei n. 5.692/71 as terminologias do ensino primário e ensino médio para primeiro 

grau e segundo grau e com isso chega ao fim às escolas normais, sendo estas substituídas pela 

habilitação específica de 2º grau para o exercício do magistério de 1º grau.  

No período militar também ―ocorreu uma valorização da racionalidade, eficiência, 

controle e centralização de decisões no poder executivo sob a justificativa de modernização‖ 

(WERLE, 2005, p. 47). O ensino tinha como objetivo atender a demandas técnicas, criar mãos 

de obra especializada a fim de suprir as necessidades das indústrias.  

 

Nessa perspectiva o professor era concebido como organizador dos componentes do 

processo de ensino-aprendizagem (objetivos, seleção de conteúdo, estratégias de 

ensino, avaliação, etc.) que deveriam ser rigorosamente planejados para garantir 

resultados instrucionais altamente eficazes e eficientes. Consequentemente, a grande 

preocupação, no que se refere à formação do professor, era a instrumentalização 

técnica (DINIZ, 2000, p. 16). 
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Feldens (1984, p 17) concorda com esta análise quando afirma que nessa época havia 

uma ―visão funcionalista da educação, em que a experimentação, racionalização, exatidão e 

planejamento tornaram-se as questões principais na educação‖ (apud, DINIZ, 2000, p. 16). 

Formava-se, ou melhor, treinava-se o técnico em educação.  

E em 20 de dezembro 1996, seguindo a tendência internacional, e em busca de 

melhorar a qualidade da Educação Brasileira, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei de nº 9394, que traçou um novo caminho para a formação de 

professores, estabelecendo que os professores de todos os níveis educacionais fossem 

formados em curso de nível superior e fixa o prazo de 10 anos para que a determinação se 

efetivasse em todo país. E ―não sem motivo, a mesma lei passa a considerar a educação a 

distância como modalidade de educação formal em todos os níveis de ensino, o que favorece 

a expansão da formação docente exigida‖ (BARRETO, 2015, p. 681). 

Neste contexto, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, lei n. 

9394/96 define o espaço de formação de professores da Educação Básica. (Neto e Siquelli, 

2009. Barreto, 2011). Gatti e Barreto (2009), realizaram uma pesquisa patrocinada pela 

UNESCO onde se propuseram analisar as características da formação docente após essa 

determinação. E nesse intervalo de tempo identificaram que a formação de professores no 

Brasil se deslocou por inteiro para o nível superior. ―E mesmo com os esforços de elevação do 

preparo do professor para nível superior, não se tem havido correspondente melhoria no 

rendimento escolar na escola básica‖ (Barreto, 2011, p. 40), e atribui-se a este fato 

―problemas decorrentes das características assumidas pela expansão dos cursos e que também 

decorre de sua qualidade‖, cursos encurtados, apresentando um currículo indefinido e 

fragmentado, e de certa maneira aligeirados (BARRETO, 2015, p. 681). 

E com isso a própria Lei estabelece as conjunturas de formação, sendo que a formação 

de professores do magistério seria de nível superior.  

 
Art. 61º. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características de cada fase do 

desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a associação entre teorias 

e práticas, inclusive mediante a capacitação em serviço; II - aproveitamento da 

formação e experiências anteriores em instituições de ensino e outras atividades. 

 

Art. 62º. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 
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superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. Art.  

 

63º. Os institutos superiores de educação manterão: I - cursos formadores de 

profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal superior, destinado à 

formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries do ensino 

fundamental; II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas 

de educação superior que queiram se dedicar à educação básica; III - programas de 

educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis 

(BRASIL, 1996, p.22-23). 

 

E de acordo com o exposto nos artigos da Lei, a formação continuada, de professores 

fica destinada aos institutos superiores de educação.  

Segundo Gatti (2008), nos últimos dez anos, cresceu geometricamente o número de 

iniciativas colocadas sobre o grande guarda-chuva do termo formação continuada, cabe aqui 

ressaltar que:  

 

O surgimento de tantos tipos de formação não é gratuito. Tem base histórica em 

condições emergentes na sociedade contemporânea, nos desafios colocados aos 

currículos e ao ensino, nos desafios postos aos sistemas pelo acolhimento cada vez 

maior de crianças e jovens, nas dificuldades do dia-a-dia nos sistemas de ensino, 

anunciadas e enfrentadas por gestores e professores e constatadas e analisadas por 

pesquisas. Criaram-se o discurso da atualização e o discurso da necessidade de 

renovação (GATTI, 2008, p.5). 

 

No Brasil, concretamente ampliou-se o entendimento sobre a educação continuada, 

tais iniciativas tinham inicialmente como objetivo o aprofundamento ou ampliação de 

conhecimentos. Mas neste cenário estruturado pela precariedade da formação inicial, a 

formação continuada acaba que sendo desenvolvida, em grande parte, para preencher lacunas 

básicas deixadas pela formação inicial, e assim buscando suprir a precária formação anterior, 

alterando assim o propósito inicial dessa educação (GATTI, 2008, 2012). O que pode se 

considerar um erro, pois a formação continuada deve ser articulada com os saberes da 

formação inicial e com as necessidades oriundas do exercício da função e não ser concebida 

uma prática compensatória. No entanto, vale ressaltar que: 

 

Não só no Brasil, mas em vários países da América Latina, a preparação para o 

exercício do magistério tem características muito similares: inexistência de um 

sistema articulado de formação inicial e continuada, o que ocasiona falta de 

coordenação das instâncias formadoras (REFERENCIAIS PARA A FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES - BRASIL, 1999c, p 41). 
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Os Referenciais para a Formação de professores, discordando dessas práticas, 

contrapõem-se considerando que,  

 
A formação continuada não pode ser, portanto, algo eventual, nem apenas um 

instrumento destinado a suprir deficiências de uma formação inicial malfeita ou de 

baixa qualidade, mas, ao contrário, deve ser sempre parte integrante do exercício 

profissional de professor. Essa perspectiva leva a afirmar a necessidade de 

transformar o modo como se dão os diferentes momentos da formação de 

professores (formação inicial e formação continuada), para criar um sistema de 

formação que promova o desenvolvimento profissional, integrando as diferentes 

instituições responsáveis em um plano comum (REFERENCIAIS PARA A 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES - BRASIL, 1999c, p. 62). 

 

 

Como dito claramente a formação continuada de professores por vezes é desarticulada 

da formação inicial, e não cumpre de fato com o seu papel. Na mesma medida em que essa 

formação continuada não tem na prática sua real função realizada, cabe ainda, resultar que 

esta formação (a continuada) recebeu e continua a receber diferentes denominações 

(reciclagem, treinamento, aperfeiçoamento, capacitação, educação permanente, formação 

continuada, educação continuada).  

Gatti, afirma que as ―discussões sobre o conceito de educação continuada nos estudos 

educacionais não ajudam a precisar o conceito, e talvez isso não seja mesmo importante‖. 

(GATTI, 2008, p. 57). De forma antagônica ao pensamento da autora, Marin (1995) reflete 

sobre as terminologias referentes a educação continuada de profissionais da educação 

utilizadas ao longo dos anos e afirma que cada uma possui seus desdobramentos em termos de 

decisões e consequências. ―E é com base nos conceitos subjacentes aos termos que as 

decisões são tomadas e as ações são propostas, justificadas e realizadas‖ (1995, p. 13). 

Consideramos importante apresentar os termos que são muitas vezes indistintamente 

usados para se referir à formação do professor, pois a escolha dos termos muitas vezes revela 

as posturas e concepções que orientam as ações de formação. ―Na medida em que a 

concepções e finalidades se modificavam, novos termos foram sendo empregados, cada qual 

com seus formatos em relação aos objetivos, conteúdos, tempo de duração e modalidades‖ 

(ALFERES E MAINARDES, 2011, p.4; MARIN, 1995; MILITÃO E LEITE, 2013). 

Marin (1995, p. 13), ao discutir o sentido da expressão ―Reciclagem”, aponta que o 

termo ―sempre esteve muito presente, sobretudo na década de 1980, seja nos discursos 
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cotidianos e órgãos de imprensa, seja como qualificador de ações de órgãos públicos e 

privados, envolvendo profissionais de várias áreas, incluindo a educação‖.  

Vale considerar que o termo ‗Treinamento” estava presente na própria LDB 9.394, 

de 1996, no seu artigo 87, parágrafo 4°, onde dizia que ―até o fim da Década da Educação 

somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por 

treinamento em serviço‖ [grifo nosso], porém, esse parágrafo foi revogado pela lei nº 12.796, 

de 2013. Marin (1995) observa que tomando o significado de treinamento como tornar apto, 

capaz de realizar tarefas e ter habilidades, não podemos rejeitá-los integralmente, pois 

há profissionais, por exemplo, os da Educação Física, em que o processo de formação 

envolve muitos desses elementos, como por exemplo ―treinar os músculos‖ (p.15). Porém, 

tais ações não dependem de manifestações de inteligência e sim de automatismo. 

Considerando assim, que o termo é totalmente inadequado quando trata os processos 

de educação com finalidades mecânicas, afinal os profissionais da educação são seres 

pensantes e atuantes. ―Educamos pessoas que exercem funções pautadas pelo uso da 

inteligência e nunca apenas pelo uso dos olhos, seus passos e seus gestos‖ (MARIN, 1995, p. 

15). 

Ao problematizar o conceito de ―Aperfeiçoamento‖ Marin considera que ―não é mais 

possível hoje, pensar no processo educativo como aquele conjunto de ações capaz de 

completar alguém, de torná-lo perfeito, de concluí-lo, sob pena de negar a raiz 

da própria educação, ou seja, a ideia da educabilidade do ser humano‖ (p.16).  

Marin (1995, p.17), observa que a ideai de capacitação apresenta uma relação com a 

perspectiva da educação continuada, pois para sermos educadores é preciso tornarmo-nos 

capazes, ou seja, adquirirmos as condições para o desempenho da profissão. Desta forma, 

podemos aceitar o termo capacitação como ações para alcançar patamares maiores de 

profissionalidade.  

Isto se afirma quando a autora diz que ―a adoção dessa concepção desencadeou, 

entre nós, inúmeras ações de capacitação visando à venda de pacotes educacionais 

ou propostas fechadas aceitas acriticamente em nome da inovação e da suposta melhoria‖ 

(MARIN, 1995, p.17), mas que na verdade tem ocasionado consequências desastrosas.  

Marin (1995), não discute acerca do conceito de “Atualização”, considerando-o como 

uma terminologia referente a educação continuada de profissionais da educação, mas como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art2
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este termo encontra-se presente na literatura optamos com apresenta-lo mediante as 

considerações de Rodrigues, posto que este termo configura-se como ―ato ou efeito de 

atualizar-se. Atualizar é tornar atual, promover atualização cultural, pedagógica etc.‖ (2004, 

p.3).  

Por fim, Marin (1995), apresenta o conceito de ―Educação permanente ou formação 

continuada, ou ainda de educação continuada‖, para a autora esses três termos podem ser 

inseridos na mesma categoria dada suas similaridades. Percebe-se que tanto a educação 

permanente, como a formação continuada, e ainda, a educação continuada valorizam o 

conhecimento construtivista que vise sanar ou amenizar as dificuldades existentes. Buscam 

também a valorização da educação.  

De uma forma mais individual Marin (1995), aborda cada uma dessas concepções, 

mostrando-nos o que de fato elas propõem como modelo de formação.  

A autora compreende a educação permanente como um processo contínuo de 

desenvolvimento que se estende ao longo da vida. A formação continuada, que é uma 

concepção utilizada por autores brasileiros e estrangeiros assumo uma ―função consciente de 

transmissão de saberes e de saber fazer‖. Essa concepção de formação, a da formação 

continuada, tem como base quatro modelos ideais de formação: a dada na universidade, no 

âmbito escolar, contratual e a interativa – reflexiva. ―A formação contínua guarda o 

significado fundamental de atividade conscientemente proposta, direcionada para mudança‖.  

A terceira é a concepção de educação continuada. Digamos que esta se apresenta 

numa versão mais completa e tem sido bem valorizada e mais aceita, ‖sobretudo com a 

proposição e a implementação desses processos no lócus do próprio trabalho cotidiano 

continuamente, uma verdadeira prática social de educação mobilizadora de todas as 

possibilidades e de todos os saberes dos profissionais (MARIN, 1995, p. 18). 

A educação continuada, propõem o ambiente do próprio trabalho diário como espaço 

formativo. E sobre isso vale destacar o que a muito vem sendo debatido: qual o local mais 

relevante para que realizassem as formações? Qual o lócus de formação de maior significado?   

A esse respeito Candau (1997), apresenta que um dos modelos de formação 

continuada, o mais tradicional é o da perspectiva ―clássica‖ da formação continuada de 

professores. De acordo com a autora esta perspectiva põe ênfase na reciclagem dos 

professores, onde estes retornam ao local da formação inicial e atualizam-se. Ou seja, os 
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professores que estão no exercício de sua função nas instituições de ensinam regressam as 

Universidades, e fazem cursos, especialização, pós-graduações tanto latu sensu, quando 

strictu sensu, ou ainda participando de cursos, simpósios, congressos, palestras e eventos 

voltados ao seu desenvolvimento profissional.  

Candau (1997), afirma que esse sistema de formação continuada dos professores é o 

mais encontrado, mais bem aceito e propagado. Nos níveis de ensino estadual e municipal são 

várias as formações que seguem essa perspectiva clássica, e se apresentam nas mais diversas 

modalidades. 

E mediante a concepção do conhecimento como produto da própria prática cotidiana 

reflexiva e crítica que surgem um universo de reflexões e pesquisas que buscam estruturar 

uma nova perspectiva de formação continuada que rompa com o modelo clássico de formação 

e que ampliem as possibilidades de desenvolvimento profissional levando em consideração o 

próprio docente, seus saberes, suas experiências, suas necessidades, e as necessidades dos 

sujeitos com os quis trabalha, no caso, os alunos.   

Essa nova perspectiva de formação continuada de professores procura focar em três 

aspectos principais. A escola como principal lócus de formação continuada, a valorização dos 

saberes docente, e considerar as diferentes etapas do desenvolvimento profissional docente. 

(CANDAU, 1997). 

Neste sentido, compreende-se que de nenhuma forma a educação continuada serve 

para suprir as falhas deixadas pela formação inicial e sim como um instrumento que 

potencialize as práticas no processo de ensino e aprendizagem, que faça com que os 

questionamentos sejam oriundos da própria prática, e não da ausência de algo durante a 

formação inicial. A formação continuada deve proporcionar o exercício de uma prática 

reflexiva com o intuito de tornar o ensino mais significativo e de fato uma experiência 

formativa tanto para os alunos, quanto para o próprio professor.  

 

Conclusão 

Os aspectos apresentados ao longo do texto nos fazem perceber o significativo grau de 

mudanças que aconteceram no cenário educacional brasileiro, e os motivos que legitimam a 

atual organização, a exemplo, o papel destinado à formação continuada de professores.  
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Os desafios postos para a educação brasileira são muitos, e estão se intensificando 

diariamente. É necessária uma reorganização geral que esteja voltada ao sistema educacional 

brasileiro, com políticas públicas coerentes de valorização ao profissional da educação, em 

relação à formação inicial de professores, formação continuada de professores e que de fato 

vise a qualidade do Ensino nas Instituições. 
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GT 3: Formação e Trabalho Docente 
 

RESUMO:  
A reflexão sobre a diversidade na escola e na formação de professores é fundamental para que seja refletida no 

trabalho pedagógico dos docentes. O objetivo desse estudo, foi investigar de que forma o professor do Ensino 

Fundamental, desenvolve o trabalho pedagógico diante da diversidade tão presente na escola. A pesquisa do tipo 

descritiva e de abordagem qualitativa, foi aplicada em duas escolas públicas municipais, no primeiro semestre de 

2015, cujos instrumentos metodológicos abrangeram entrevistas semiestruturadas, observações das práticas de 

dez (10) docentes que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, a formação de professores 

necessita de reflexões sobre a temática da diversidade, período em que a sociedade é marcada pelas demandas do 

trabalho, conflitos sociais e globalização. Esses desafios, implicam uma educação que abrangem novos modos de 

ensinar, e de professores engajados à formação crítica e conscientizadora para a democracia social.  

 

Palavras-chave: Formação Docente. Diversidade. Trabalho Docente.   

 

ABSTRACT 

Reflection on diversity in school and teacher training is fundamental for its reflection on the pedagogical work of 

teachers. The purpose of this study was to investigate how the elementary school teacher develops the 

pedagogical work in the face of the diversity so present in the school. Descriptive and qualitative research was 

applied in two municipal public schools, in the first half of 2015, whose methodological tools included semi-

structured interviews, observations of the practices of ten (10) teachers who work in the initial years of 

Elementary School. Thus, teacher training needs reflection on the theme of diversity, a period in which society is 

marked by the demands of work, social conflicts and globalization. These challenges imply an education that 

encompasses new ways of teaching, and teachers engaged in critical and conscientious formation for social 

democracy. 

 

Keywords: Teacher Training. Diversity. Teaching Work. 

 

 

Introdução  

 

A escola depara-se com a diversidade cultural ampla, os docentes são desafiados em 

intervenções pedagógicas que desenvolvam o pensamento crítico dos discentes, sobre sua 
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cultura a cultura do ―outro‖, incutindo o respeito às diferenças, e ao convívio democrático, 

barrando preconceitos. Diante dessa realidade, a formação de professores precisa abarcar 

reflexão sobre a diversidade, essa temática vem ocupando lugar privilegiado nas discussões 

educacionais.  

A reflexão sobre a diversidade vigente no currículo da escola, definida nos 

documentos legais a partir da Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 

9394/1996, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica – DCN/EB (2010), 

e dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (1998), sendo que este último está colocado 

para ser trabalhado pelos professores, e, especialmente quanto aos temas,  dentre os temas 

transversais, a Pluralidade Cultural, além de outras legislações complementares nacionais e 

regionais.  Assim, a escola pública vem se dedicando a criar espaços, projetos, atividades e, 

portanto, inserções nos currículos e propostas pedagógicas que contemplem o tema da 

diversidade cultural. Desta forma, considerar a diversidade da sociedade no âmbito do 

currículo da educação básica e em cursos de formação docente, implica respeitar, valorizar, 

incorporar e desafiar as identidades plurais em políticas e práticas curriculares. 

A metodologia aplicada para a execução da pesquisa foi do tipo descritiva, com 

abordagem qualitativa, com procedimentos bibliográficos, análise documentais e de campo. A 

pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2015, teve como participantes dez professores 

que atuam em duas escolas públicas municipais do Ensino Fundamental em Porto Velho 

(RO).  

A primeira seção com o título Profissionalização Docente no Contexto Histórico, serão 

realizadas abordagens no campo histórico da profissionalização docente, período em que a 

educação ganha espaço no Estado, passa a ser pública institucionalizada, deixa de ser 

oferecida somente pelas tradições religiosas na perspectiva de Nóvoa (1999), Vicentini e 

Lugli (2009) e Ghiraldelli (2015).  

A segunda seção com o título Formação Docente do Pedagogo: O que diz a 

Legislação, busca-se reflexão da formação docente, segundo a perspectiva da legislação 

nacional, à qual está referenciada a formação do professor e os aspectos da diversidade para 

atuação no ensino Básico. 

A terceira seção, com o título Diversidade e os desafios da prática docente no 

cotidiano escolar, aborda as implicações do trabalho docente e a inserção da diversidade no 
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cotidiano escolar, como elemento preponderante ao ensino que permite a construção da 

consciência crítica e democrática entre os sujeitos, bem como a formação e implicações no 

trabalho pedagógico do professor. Finaliza-se com a conclusão do estudo. 

Profissionalização Docente no Contexto Histórico 

A natureza do saber pedagógico e as relações dos professores aos saberes técnicos, 

revelam as contradições que marcaram a história da formação docente. Na atualidade o 

trabalho dos professores, parte de um conjunto de saberes da prática, integrado aos contextos 

das demandas sociais. Referente ao trabalho docente no contexto educacional, o autor 

expressa que:  

Simultaneamente com este duplo trabalho de produção de um corpo docente de 

saberes e de sistema normativo, os professores têm uma presença cada vez mais 

ativa (e intensa) no terreno educacional: o aperfeiçoamento dos instrumentos e das 

técnicas pedagógicas, a introdução de novos métodos de ensino e do alargamento 

dos currículos escolares dificultam o exercício de ensino como atividade secundária 

ou acessória. O trabalho docente diferencia-se como um conjunto de práticas, 

tornando-se assunto de especialista, que são chamados a consagrar-lhe mais tempo e 

energia (NÓVOA, 1999, p. 16), 

A educação requer mais que formação para o trabalho, trata-se de educar numa 

perspectiva de desenvolvimento pleno, no desejo de romper com todas as formas de 

dominação da consciência. A formação de professores exige um novo perfil docente, em que 

a prática pedagógica se constrói com o saber da experiência, o saber disciplinar e saberes 

construídos culturalmente pelos docentes e discentes.  

Em torno da formação docente, Vicentini e Lugli (2009) fazem uma abordagem do 

contexto histórico brasileiro, dialogando com as ideias de Nóvoa referente à 

profissionalização docente em meados do século XVIII, período considerado a constituição 

do ensino institucionalizado a partir do controle do estado. As autoras, dizem que a profissão 

docente no Brasil, não se restringe a uma delimitação temática, envolve uma determinada 

maneira de concepção dos estudos realizados acerca do magistério. Assim, tratar da história 

da profissionalização docente, antes, faz-se necessário, compreender as transformações que a 

educação escolar sofreu no contexto histórico.  

Vicentini e Lugli (2009, p. 13), dizem que a profissão docente, foi se tornando cada 

vez mais diversificada e complexa, assim também, as transformações pelas quais tem passado 

desde sua origem. As autoras apontam que é preciso discernimento quanto ―à sua composição, 
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às exigências de formação, as condições de trabalho, as formas de organização profissional e 

ás representação da categoria acerca do próprio trabalho‖. Afirmam que é preciso 

consideração aos saberes, práticas e valores próprio da escola, produzidos em meio a embates 

que procuraram imprimir a essa instituição uma determinada configuração sujeita 

permanentemente, tanto a estratégias desenvolvidas para mantê-la, quanto à tentativa de 

transformá-la. A este respeito, as autoras apontam:  

À medida que o Estado foi assumindo gradativamente o controle da educação 

formal, procurando definir os conteúdos e os comportamentos que deveria ser 

cultivados pela escola, os principais responsáveis por esse empreendimento – os 

professores encontram as condições necessárias para a sua profissionalização, uma 

vez que esse processo se desenvolveu, sobre tudo, em função das iniciativas 

empreendidas pelo Estado para seu recrutamento, formação contratação 

(VICENTINI; LUGLI 2009, p.14). 

A profissão docente, inicia da necessidade da institucionalização da educação formal. 

Para que houvesse uma regularização da educação formal, foi necessário o reconhecimento 

desse profissional, que antes não tinha vinculo institucional, uma vez que o professor muitas 

vezes assumia na comunidade a responsabilidade pelo ensino. 

No caso brasileiro o processo da profissão docente, foi intensificado a partir do século 

XIX, nota-se aí, a criação dos espaços de atuação docente e as condições de existência e 

desenvolvimento do grupo. Vicentini e Lugli (2009, p. 15) expressam que no Brasil, ―a escola 

valeu-se da ação da categoria para legitimar a instituição e o trabalho nela realizado, [...], os 

professores foram produtos e produtores da malha escolar diferenciada‖. As autoras explicam 

que nesse período, as escolas eram instaladas em locais improvisados, cedidos ou alugados 

pelos próprios docentes que se responsabilizavam, ainda, pela sua manutenção e limpeza e, 

por isso, devem ser entendidas como instituições intimamente articulada pelo professor à sua 

autonomia, às suas responsabilidades e às suas decisões. 

Diante da complexidade do campo de atuação dos professores, é preciso acrescentar a 

variabilidade existente no Brasil em decorrência da diversidade dos sistemas de ensino que 

foram construídos no decorrer da história. Vicentini e Lugli (2009) apontam que a 

variabilidade de modos de organização e administração do ensino, o que permaneceu ainda 

durante boa parte do século XX, em parte devido ao fato de que as escolas e os cargos de 

professores constituíram moeda de troca, no sistema político local. 

Referente a organização de sistemas escolares e a delimitação do espaço profissional 

dos professores nesse período, ―constituíram marcos no processo de estruturação do campo 
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que envolveu, também, a criação de instituições para a formação docente, a produção e a 

circulação de conhecimentos específicos para a área‖ (CANTINI, 1989, citado por 

VICENTINI e LUGLI, 2009, p. 116-117). Assim sendo a história dos professores 

compreende a organização de um campo especifico de atuação. Esse espaço de trabalho foi se 

tornando cada vez mais complexo, pois o sistema escolar passou a abranger instituições 

voltadas para diversos níveis de modalidade de ensino (primário, médio, superior, profissional 

de jovens e adultos, infantil etc.), e de natureza distinta (burocrática, acadêmica, formativa, 

associativas e sindicais, públicas e particulares).  

Ghiraldelli (2015) informa, que após a criação do sistema de pós-graduação no país, os 

cursos de graduação do ensino superior, dividido em dois tipos, o bacharelado e a licenciatura 

inverteram suas posições quanto à procura dos alunos. Até 1970, os alunos ingressavam em 

cursos de física, química, matemática, educação física, em grande parte o faziam por dois 

motivos: ou queriam ser professor ou queriam ser profissionais liberais. Naquele período 

ocorria pouca procura para os cursos da graduação para o bacharelado, os acadêmicos 

buscavam a licenciatura, as coisas se inverteram nas duas três décadas do século XX. A 

respeito disso, Vicentini e Lugli (2009) informam o modelo artesanal de formação de 

professores, desde os tempos coloniais até meados do Período Imperial, não teve nada de 

especifico. O concurso de nomeação para as aulas régias exigia apenas a apresentação de 

provas de modalidades fornecidas pelo padre da paróquia e pelo juiz de paz da localidade.  

Em relação a preparação do professor, Vicentini e Lugli, (2009, p. 30) discorrem que a 

―discussão pública sobre qual seria a preparação adequada para professores surgiu no início 

do século XIX, atrelada às necessidades de treinar os soldados para obter um exército 

disciplinado e de educar a população‖. As escolas normais foram criadas um pouco depois 

que, em algumas cidades, foi proclamada a Lei de 15 de outubro de 1827 e do Ato Adicional 

de 1834. Inicialmente essas escolas foram instituídas em Minas Gerais em Niterói, na 

Província do Rio de Janeiro no ano de 1835. Todas essas escolas eram de responsabilidade do 

Governo provinciais.  

O decreto Lei Nº 8.530, de 02/01/1946 corresponde a lei orgânica do Ensino Normal, 

o estado procurou dar uma organização nacional à formação de professores, bem como 

regular a sua articulação com os demais tipos e níveis de ensino, como fora previsto pela 

Constituição de 1937, na qual se estabeleceu que a União seria a responsável pela organização 
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do ensino em todos os níveis no país. Verifica-se, que ainda no campo das mudanças 

implementadas pela Lei Orgânica no que se refere à estrutura do Ensino Normal. Vicentini e 

Lugli, (2009) informa que organizou suas relações com os demais níveis e ramos do ensino, 

uma vez que articulou o Ensino Primário com o primeiro Ciclo do Ensino Normal.   

Durante a ―década de 1950 houve uma expansão considerável do Ensino Normal, no 

qual as matrículas aumentaram para 150% entre os anos de 1951 e 1960‖, Tanuri (2000) 

citado por Vicentini e Lugli (2009, p. 45).  Esse crescimento ocorreu na rede particular, nesse 

período dois terços dos Cursos Normal Secundário no Brasil era da esfera privada, 

concentrado em São Paulo e Minas Gerais. 

A respeito da obrigatoriedade da educação no Brasil, Ghiraldelli (2015, p. 276) 

informa que ―a LDB de 1996, que o antigo primeiro grau passou a se chamar ensino básico, 

incluindo o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio‖. O aluno terminado sua 

vida escolar no quarto ano do ensino fundamental, estaria no mesmo patamar que havia 

correspondido ao antigo ginásio da Lei 5.692, de 1971, passando a ter vários professores. 

Nesse contexto, a crise da formação docente na tentativa de revitalização e adequação a 

formação de professores em nível de 2º grau, às novas realidades educacionais, o Ministério 

da Educação e Cultura, propôs em 1982, o projeto dos Centros Específicos de Formação e 

Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM).  Esse projeto visava ao fortalecimento das 

condições das escolas de formação de professores, para que as condições de preparo dos 

novos professores fossem mais adequadas em nível médio, para atuarem nos ensino pré-

escolar e nas séries iniciais. A este respeito Vicentini e Lugli (2009, p. 53) informam que os 

CEFAMs, foram pensados também para implementar atividades de formação permanente para 

os egressos e para professores da rede pública. No entanto no em meados da década de 1980, 

o MEC descontinuou o projeto, devido a descontinuidade administrativa entre 1995 à 1989. 

Porém alguns estados deram seguimento ao programa. 

Após a LDB de 1996, os cursos secundários de habilitação ao magistério, voltaram a 

ser chamados de Cursos Normais. Essa lei incentivou e deu preferência clara para a formação 

docente em nível superior para todas as modalidades do ensino escolar. Para Vicentini e Lugli 

(2009, p. 53), em 1970, ―havia 138 cursos de Pedagogia em funcionamento e, em 1980, havia 

206 desses cursos‖, dentre o curso de Pedagogia, predominavam licenciaturas plenas em 

Administração Escolar, Supervisão, Inspeção, Orientação Educacional e Educação Especial, 
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esses cursos não eram oferecidos por Universidades e sim em instituições isoladas. Para as 

autoras citadas, em 1971 houve outra reforma no ensino, estabelecendo-se assim Faculdades 

de Educação para todos os estados, para oferecimento de especialização e formação dos 

docentes no Ensino Normal. Essas funções passaram a ser atribuídas aos cursos de Pedagogia, 

em nível superior, que também incorporou a formação do professor primário. Entre as 

décadas de 1970 às décadas de 1980, as condições do curso de Pedagogia, como o currículo, 

habilitações, destinação profissional, foram foco de vários fóruns, composto de estudantes, 

docentes e órgãos governamentais. Segundo, Vicentini e Lugli (2009, p. 58-59) essas 

discussões estruturaram os debates para a redação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional promulgada em 1996, que indicou, como mudanças no que se refere à 

formação de professores. Em consonância, Ghiraldelli (2015, p. 277) expressa que ―o 

professor saído do Curso Normal Superior teria direito de cuidar da educação infantil e das 

primeiras series da educação fundamental, ou seja, primeiros anos da educação básica‖.  

Conclui-se, que o professor na atualidade precisa visar à pesquisa, a curiosidade, a 

resolução de problemas presentes na sala de aula, e como resolvê-los. São práticas que 

implicam a melhoria do trabalho pedagógico, em que se percebem comportamentos tão 

complexos na sociedade. Uma formação de excelência poderá ocorrer, caso os docentes e 

gestores estejam conscientes em desenvolver uma formação integral, em consonância com os 

projetos construído coletivamente à realidade da comunidade e anseios sociais.  
 

Formação Docente do Pedagogo: O que diz a Legislação 

O curso de formação de professores deve ser pautado em valores sociais que 

permeiam condutas de cidadania, visão holística de homem e do novo mundo globalizado e 

tecnológico. Compreende-se que o trabalho docente abrange funções pedagógicas, sociais e 

políticas, além da transmissão de conhecimento aos alunos, é um processo em que o 

professor, ao realizar o ensino, produz com os alunos a aprendizagem.  

O Conselho Nacional de Educação, Parecer CNE/CP nº 3/2006, trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, a democratização do acesso e a melhoria 

da qualidade da Educação Básica vêm acontecendo num contexto marcado pela 

redemocratização do país e por profundas mudanças nas expectativas e demandas 

educacionais da sociedade brasileira. Os avanços e a disseminação das tecnologias da 
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informação e da comunicação estão impactando as formas de convivência social, de 

organização do trabalho e do exercício da cidadania. A internacionalização da economia 

confronta o Brasil com a necessidade indispensável de dispor de profissionais qualificados. 

As diretrizes curriculares para formação do pedagogo, é organizado em torno das 

ações curriculares que orientam a formação para o conhecimento das relações sociais, as 

questões étnico-raciais. Assim sendo, as instituições de formação de professores devem 

reformular os projetos curriculares que atenda essa demanda. No caso em Rondônia, 

pesquisas locais apontam, que nos últimos dez anos a Universidade Federal tem reformulados 

seus projetos curriculares atendendo tanto as demandas do currículo oficial como as 

demandadas locais. 

As DCN/CP (2006), propõem no Artigo 3º: 
 

O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de informações e 

habilidades composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, cuja 

consolidação será proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 

princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e 

relevância social, ética e sensibilidade afetiva e estética. Parágrafo único. Para a 

formação do licenciado em Pedagogia é central: I - o conhecimento da escola como 

organização complexa que tem a função de promover a educação para e na 

cidadania; II - a pesquisa, a análise e aplicação dos resultados de investigações de 

interesse da área educacional; III - a participação na gestão de processos educativos 

e na organização e funcionamento de sistemas e instituições de ensino (BRASIL, 

2006, p. 1). 

 

A estrutura do curso de Pedagogia versa sobre a diversidade nacional e a autonomia 

pedagógica das instituições, constituir-se-á de um núcleo de estudos básicos que, sem perder 

de vista a diversidade e a multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo 

acurado da literatura pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de 

reflexão e ações críticas, articulará, conforme DCN/CP (2006), o Art. 6º propõe:  

[...], j) estudo das relações entre educação e trabalho, diversidade cultural, cidadania, 

sustentabilidade, entre outras problemáticas centrais da sociedade contemporânea; 

[...]; II -um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltado às áreas 

de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições e que, 

atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades 

[...] (BRASIL, 2006, p. 3-4). 

O CNE diante dos desafios da educação brasileira nas últimas décadas tem motivado a 

mobilização da sociedade civil, a realização de estudos e pesquisas que fomentem políticas 

educacionais orientadas por esse debate social e acadêmico, visando à melhoria da educação 

básica. Além das mudanças necessárias nos cursos de formação de professor, a melhoria da 

qualificação profissional dos professores vai depender também de políticas que objetivem.  
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Gadotti, afirma que há diferenças do professor que atua como professor: ―o educador 

tem amor e paixão pelo que faz, leva em conta as características próprias e individuais de cada 

aluno, as suas paixões, esperanças, conflitos (dele próprio e dos alunos) ‖ (GADOTTI, 2000, 

p. 28). A relevância do papel do educador na pesquisa, situando-o como sujeito real, concreto 

de um fazer docente, no que este guarda de complexidade, importância social e 

especificidade, incluem, dar-lhe a voz, que precisa ter na produção de conhecimento, sobre 

sua prática.  Ampliam-se, nessa perspectiva, as possibilidades de rompimento do tradicional 

modelo dos cursos de formação de educadores rumo à inserção na realidade escolar.   

Os cursos de licenciatura passam hoje por reformulações curriculares e que o estudo 

das mesmas, precisa ser considerada, tarefa seriamente empreendida durante o processo de 

formação, como forma de concretizar o ideal da universidade no tripé proposto, ensino, 

pesquisa e extensão.  Formar o professor pesquisador torna-se prioridade para melhorar a 

qualidade desta formação como perfil exigido pelos pais e pelo mundo globalizado na 

contemporaneidade.  

A seguir discute-se a formação docente e as implicações no trabalho pedagógico e a 

relação com a diversidade no contexto escolar. 

Formação Docente e os Desafios da Diversidade no Trabalho Pedagógico  

O perfil atual do professor precisa abarcar conceitos epistemológicos que de subsídios 

sobre o desenvolvimento de sua prática, interligada com a nova realidade social, que concerne 

em novos valores, ética, estética e moral, bem como a diversidade cultural no campo da 

educação. Imbernón (2011, p. 21) informa que ―o professor e as condições de trabalho em que 

exerce sua profissão são o núcleo [...] da inovação nas instituições educativa, mas talvez o 

problema não esteja apenas nos sujeitos docentes, e sim nos processos políticos, sociais e 

educativos‖. Nesta perspectiva, a formação de professores está ligada aos avanços 

tecnológicos, os novos campos do trabalho e da cultura, bem como da produção de bens e 

serviços. A formação neste cenário, é embasada na semiótica da cidadania, bem como o 

reconhecimento e respeito à diversidade cultural, em que vivem, permitindo a preparação para 

o trabalho, que sejam capazes de interferir criticamente, para a transformação e não apenas 

para integrar na sociedade.  
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Freire (1996) aponta, o saber docente de ensinar, exige respeito aos saberes dos 

educandos, que estes trazem para a escola. É preciso estabelecer intimidade entre os saberes 

curriculares fundamentais aos alunos e a experiência social dos indivíduos. O professor 

precisa respeitar e utilizar esses saberes interligados aos conhecimentos.  

A respeito disso, Freire (1996, p.16-17) afirma: 

Porque não aproveitar a experiência que tem os alunos de viver em áreas da cidade 

descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e 

dos córregos e os baixos níveis de bem estar das populações, os lixões e os riscos 

que oferecem à saúde das gentes. Porque não há lixões no coração dos bairros rios e 

mesmo puramente remediados dos centros urbanos? Esta pergunta é considerada em 

si demagógica e reveladora da má vontade de quem a faz. É pergunta de subversivo, 

dizem certos defensores da democracia.  

A escola, deve respeito aos saberes dos educandos, como aqueles advindo das classes 

populares, que chegam a ela, saberes socialmente construídos na prática comunitária, mas 

também, discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes, com relação ao 

ensino dos conteúdos das diversas disciplinas.  

As transformações econômicas, sociais, políticas, culturais contemporânea intervêm 

nas várias esferas da sociedade, provocando mudanças e novas formas de atuação na escola e 

no exercício da profissão docente.  Dessa forma, Libâneo (2007, p. 21) aponta, ―não se pode 

deixar de investir numa proposta de escola democrática que contemple conhecimentos, 

habilidades e valores necessários para as sobrevivências no mundo complexo de hoje. O 

processo educacional nessa perspectiva objetiva a construção de uma sociedade bem-

sucedida, favorecendo aos cidadãos a boa convivência humana, o respeito à diversidade que 

constitui a sociedade, a formação para o trabalho bem qualificado. Assim sendo os atores 

envolvidos no processo educativo precisam perceber as demandas sociais, que vão entre 

conhecimento intelectual, capacidades operacionais tecnológicas para o trabalho.  

A formação do novo professor, para atuação na contemporaneidade, parte do contexto 

social, político e cultural brasileiro, tendo como cenário as tecnologias, as demandas do 

trabalho e da produção. O campo da diversidade cultural situado na escola caminha para uma 

nova configuração globalizada relacionada ao saber, à questão do poder entre as mais diversas 

culturas, povos e nações. Nessa visão, os meios de comunicação globalização estão afetando a 

sociedade, tornando-a cada vez mais plural.  

A esse respeito, a autora afirma: 
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A sociedade contemporânea, denominado por alguns, como sociedade da 

informação e por outros como sociedade do conhecimento, se apresenta tendo como 

uma de suas características a acelerada transformação pela qual passa o mundo, 

provocada pelos avanços tecnológicos, que incidem na constituição de uma nova 

cultura do trabalho, afetando diretamente o universo escolar (FELDMANN, 2009, p, 

75). 

As mudanças ocorrem constantemente no contexto educacional, são marcadas pelos 

avanços das tecnologias de comunicação, na informática e por outras transformações 

tecnológicas, cientificas e cultural. Em concordância com Libâneo (2007, p.7), ―estas 

transformações, intervêm nas várias esferas da vida social, provocando mudanças 

econômicas, social, políticas e culturais, afetando, também escolas e o exercício profissional 

da docência‖. No cenário acima, é necessário que os sujeitos sejam capazes de 

reconhecimento da sua identidade e a dos ―outros‖, é uma tarefa importante da prática 

educativo-crítica, promoção das condições em que os educandos em relação uns com os 

outros e todos com o professor ensaiam-se a experiência profunda de assumir-se.   

A esse respeito, Contreras (2012, p.131) afirma que, ―a prática docente supõe o ensino 

de algo, a criação de determinadas situações de aprendizagem, a busca de certas qualidades na 

aprendizagem dos alunos‖, é portanto, o currículo que reflete o conteúdo do ensino. O 

currículo necessita ser sempre interpretado, adaptado e recriado por meio do ensino que o 

professor realiza. Neste sentido Alarcão (2011, p. 32) diz, que o papel do professor com 

ênfase no sujeito que aprende é de ―criar, estruturar e dinamizar situações de aprendizagem e 

estimular a aprendizagem e autoconfiança nas capacidades individuais para aprender‖, ou 

seja, o estímulo do desenvolvimento do ―eu afetivo‖ nos alunos, para que tenham 

autoconfiança em sua capacidade de aprender.  

Contreras (2012, p. 175) aponta, que foi Giroux (1991) quem melhor desenvolveu essa 

ideia dos professores como intelectuais. Baseando-se nas ideias de Gramsci sobre o papel dos 

intelectuais na produção e reprodução da vida social, para ―Giroux, o sentido dos professores 

compreendidos como intelectuais reflete todo um programa de compreensão e análise do que, 

para ele, devem ser os professores‖. Por um lado, o professor como intelectual, permite o 

entendimento de forma mais aprofundada da inter-relação do conhecimento com o contexto 

real, interno e externo da escola, em oposição às concepções puramente técnicas ou 

instrumentalizadas.  
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Giroux (1991. p. 90) citado por Contreras (2012, p.175) afirma que ―o ensino para a 

transformação social significa educar os estudantes para assumir riscos e para lutar no interior 

das contínuas relações de poder, tornando-os capazes de alterar as bases sobre as quais se vive 

a vida‖. Em geral, a reflexão crítica facilita a ligação de uma concepção libertadora da prática 

de ensino com um processo de emancipação dos próprios professores. Para sua configuração 

como intelectuais críticos requer, a constituição de processos de colaboração com os 

professores para favorecer sua reflexão crítica (CONTRERAS, 2012, p. 175). Para o autor, a 

reflexão crítica não se pode ser concebida como um processo de pensamento sem orientação. 

Ou seja, ela tem um propósito claro de definir-se diante dos problemas e atuar 

consequentemente para resolvê-los. A reflexão crítica significa colocar-se no contexto de uma 

ação, na situação, participação de uma atividade social e tendo uma determinada postura 

diante dos problemas.  

Contreras (2012, p.186) aponta que ―todas estas discussões sobre a reflexão crítica 

encontram seu fundamento na Teoria Crítica e, mais especificamente, nas ideias de 

Habermas‖. O projeto teórico de Habermas está baseado nas ideias da emancipação, no 

aprofundamento de seu significado, na fundamentação de sua razão de ser e no papel do 

conhecimento nela contido.  

Acrescenta-se, então, o perfil do profissional docente, seja ele inovador, reflexivo e 

democrático, porém, é preciso foco nos objetivos educacionais que visam à construção de 

uma sociedade mais justa de igualdades sociais, sem discriminação das diversas culturas. 

Esses objetivos estão explícitos nas legislações nacionais. A inserção, desses objetivos no 

currículo, faz-se necessária, mudanças nos cursos de formação de professores para que sejam 

refletidas nas práticas pedagógicas, de professores comprometidos com o ensino e a 

aprendizagem reais dos educandos, para a práxis social. 

Diversidade e o Desafios da Prática Docente no cotidiano escolar 

A instituição escolar também é um espaço que permite a reflexão crítica sobre valores, 

ética e atitudes implícitas na cultura. Essa realidade exige dos professores capacidades 

técnicas, metodológicas, adequação curricular no ensino, que concerne sobre os conceitos e 

valores que os alunos manifestam nas interações sociais dentro e fora da escola. Entre os 

diversos fatores que compõem a função social da educação escolar, também são importantes a 
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formação de cidadãos esclarecidos e críticos na realidade em que vivem e a construção de sua 

autonomia social, são alguns dos importantes elementos de coesão na formação humana por 

meio do ensino. Nessa perspectiva, as ações pedagógicas do professor na atualidade devem 

visar à pesquisa, à curiosidade, à resolução de problemas presentes no cotidiano escolar e na 

sociedade, que envolvem questões da diversidade existente, das interações interpessoal e 

como resolvê-las.  A esse respeito, Candau (2013, p. 15) informa que na atualidade há 

consensos de atuação ―homogeneizadora e monocultura‖ no contexto escolar, sendo isso é 

cada vez mais frequente, existindo consensos entre autores, que é preciso haver rompimento 

com esta realidade e construção de práticas curriculares e pedagógicas, em que a temática da 

diversidade, se faça mais presente nas ações educativas.  

Ressalta-se que é importante que educadores(as), compreendam as relações entre 

escola e diversidade, como espaço de cruzamentos de culturas, dentre elas, são apontadas: as 

propostas de culturas alojadas nas diversas disciplinas do conteúdo; a cultura acadêmica 

refletida na formação de professores e nas definições de currículos; as culturas impostas pelas 

classes hegemônicas políticas e sociais; ―as pressões do cotidiano da cultura institucional 

presente nos papeis, nas normas, nas rotinas e nos ritos próprio da escola‖; e nas experiências 

vividas pelos alunos em seu meio (GÓMEZ, 2001; citado por CANDAU, 2013, p. 15-16). 

Assim sendo, a dinâmica atual da escola, em relação às questões em torno da diversidade, não 

pode mais ser ignoradas pelos agentes que administram o ensino. 

A partir do estudo realizado e dos dados obtidos com as observações do trabalho 

pedagógico dos professores, foi possível uma leitura das interações em torno do ensino, 

correm risco cada vez mais se distanciam dos universos simbólicos culturais, dos saberes e 

inquietudes das crianças, jovens e adultos. Observou-se, na sala de aula, o mal-estar entre 

professores, professores e alunos, e a própria instituição escolar, isso exige que venhamos 

enfrentar essa realidade, que alguns autores, chamam de ―crise no ensino‖, não de maneira 

simples, mas com adequações técnicas e métodos de ensino, ou novas tecnologias de 

informação e de comunicação de forma intensiva, ou ajustes da escola, às novas formas de 

mercado de trabalho (CANDAU, 2013, p. 16). Ressalta-se, que a atual crise em torno do 

ensino e da diversidade e da cultura na escola, parte desde a ampliação das políticas públicas 

de estado na educação, passando por investimentos financeiros; gestão democrática; formação 
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docente; adequações curriculares, bem como, projetos construídos a partir da demanda da 

comunidade local, com professores trabalhando coletivamente com a comunidade escolar. 

Para isso, são necessárias mudanças nas escolas pesquisadas, que se enquadrem nesse 

contexto. As concepções e as observações das práticas realizadas aos professores, revelam 

que a diversidade entre os alunos, gera implicações no trabalho dos docentes na sala de aula, e 

isso precisa ser levado em consideração na organização dos projetos curriculares da escola e 

no planejamento dos professores.  

Em nossa análise, verifica-se, que os alunos das escolas pesquisadas, são oriundos de 

uma variação cultural muito ampla, pois a escola possui alunos afrodescendentes, alunos 

vindos da zona rural, indígenas, bolivianos e etc. Esses alunos são de famílias de baixa renda, 

vivem com pais separados, ou avós. Esses fatores implicam aos professores um trabalho 

pedagógico diferenciado e diversificado, de forma que haja o atendimento a toda essa 

variação social. A respeito disso, Moreira e Candau (2013) expressam que a perspectiva da 

interculturalidade constitui uma tarefa complexa e desafiante, que apenas está dando os 

primeiros passos na escola. Essa alternativa, presume a escola, como o local a apresentar essas 

diferenças, para isso, se faz necessário, orientações pedagógicas para que o professor possa 

desenvolver a educação na perspectiva intercultural. 

Dessa forma, Moreira e Candau (2013) propõem algumas propostas para que os 

professores trabalhem, a partir das escolas em que atuam, práticas que reconheçam a 

diversidade como elemento preponderante ao conhecimento dos alunos, tais como o 

reconhecimento das identidades culturais, diz respeito a promoção de espaços que favoreçam 

a tomada de consciência da construção da nossa própria identidade cultural, no plano pessoal, 

situando-a, em relação com os processos socioculturais do contexto em que vivemos e da 

história do nosso país. Para os autores citados, a socialização entre alunos e relatos sobre a 

construção de suas identidades culturais em pequenos grupos, tem-se revelado uma 

experiência profundamente vivida, muitas vezes carregada de emoção, que geram a 

consciência sobre os processos de formação indenitária do ponto de vista cultural. 

A primeira orientação, de acordo com Moreira e Candau (2013), o professor precisa 

desenvolver seu trabalho pedagógico, a respeito da educação democrática, precisa partir 

inicialmente da identificação cultural do grupo, visão nítida dos contextos sociais em que 

estão inseridos, ou seja, orientação aos alunos, a identificação das raízes culturais da família, 
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do próprio contexto de vida, bairro, comunidade, valorizando-se as diferentes características e 

especificidade de cada pessoa do grupo.  

A segunda orientação, estabelecida por Moreira e Candau (2013, p. 28-29), está em 

―identificar nossas representações dos ―outros‖, se relaciona às representações que 

construímos dos ―outros‖, daqueles que consideramos diferentes. As relações entre ―nós‖ e os 

―outros‖ estão carregadas de estereótipos e ambiguidade‖. O educador tem um papel de 

mediador na construção de relações interculturais positivas, o que não elimina a existência de 

conflitos. O desafio está em promoção de ações em que seja possível o reconhecimento da sua 

cultura, e na cultura do outro.  

A terceira orientação, diz respeito ao conhecimento da prática pedagógica como um 

processo de negociação cultural, essa perspectiva tem inúmeras implicações. Assim sendo, 

Moreira e Candau (2013, p. 32-33) expressam que é preciso ―evidenciar a ancoragem 

histórico-social dos conteúdos. Outro elemento fundamental, neste processo, relacionar-se 

com as concepções de conhecimento com que operamos na escola‖. Portanto, a prática 

pedagógica precisa partir do pressuposto de que para o ensino, faz-se necessário a certeza da 

construção do conhecimento escolar, que nos permite fazer a afirmações absolutas e 

universais, que nos deem segurança e também favoreçam a aquisição por parte dos alunos e 

alunas de referenciais seguros. 

É perceptível nas falas dos sujeitos, que alguns alunos possuem comportamentos 

indisciplinados, gerando muito conflito em sala de aula, como práticas de bullying, 

discriminação racial, questões de gênero. Tudo isso, gera dificuldades para a concentração na 

aprendizagem e nas interações sociais, dentro e fora da escola. Diante dessa realidade, 

percebe-se que os professores pesquisados possuem dificuldades para o atendimento dessa 

demanda na sala de aula, implicando o desgaste físico e emocional do profissional, além da 

precarização do trabalho docente. 

Os professores dessas escolas, precisam de um planejamento minucioso sobre a rotina 

escolar, partindo da as experiências culturais dos alunos. É necessário a organização das 

atividades programadas e diversificadas, durante o período que os alunos estão na escola, com 

objetivos e fins relevantes e estimulantes, para a diminuição dos conflitos gerados por essa 

variação cultural.  
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Moreira (2011) diz que os professores de escolas públicas, não são preparados para o 

trabalha com estudantes de classes populares, fato que geram alto índice de reprovação, 

evasão e baixo nível na aprendizagem, desses alunos. Portanto, o autor informa, ―Dada a 

urgente necessidade de reduzir esses índices, julgamos que as causas e implicações dessas 

dificuldades precisam ser cuidadosamente analisadas nos cursos de formação de professores, 

cujos os currículos vêm sendo bastante questionados e reformulados (MOREIEA, 2011, p.40). 

O docente precisa de reflexão crítica sobre o currículo prescrito, sua inter-relação com a 

diversidade, bem como as influências ideológicas inserida nele. O reconhecimento da 

diversidade, acarreta adequações ao currículo e ao trabalho docente sobre os conceitos, 

atitudes e modos de vida, na perspectiva de uma educação democrática e inclusiva, sem 

preconceito. 

Os desafios no trabalho pedagógica do professor, diante das mudanças que os 

currículos vêm abarcando, parte do universo que envolve a cultura do professor e do aluno, a 

temporalidade, o momento real e as experiências vividas. Então, faz-se claro a importância do 

professor, que auxiliem na construção do currículo que visam à diversidade em torno da 

escola, excluindo os estereotípicos, a discriminação e abarcando atitudes e práticas que 

implicam o fortalecimento da democracia. Portanto, essas questões influenciam a formação 

docente, que envolve o conhecimento humano, as relações sociais e culturais, pois o professor 

é um sujeito que tem sua cultura e saberes das experiências de vida. Nesse contexto, o 

currículo precisa ter bases de referências epistemológicas, das Ciências Sociais e do olhar 

sensível do professor a fim da contemplação dos saberes das culturas minoritária no ensino. É 

indispensável que os docentes compreendam o universo em torno da sua cultura e a cultura 

dos alunos, incutindo a construção de novos saberes, sobre deveres e direitos, a política, a 

economia e da sociedade em geral sem preconceito.  

Considerações Finais 

Este estudo teve como objetivo inicial analisar de que forma o professor do ensino 

Fundamental Anos Iniciais desenvolve seu trabalho pedagógico diante do cenário da 

diversidade tão presente no cotidiano escolar. De acordo com os autores estudados na 

atualidade a formação de professores está ligada a produção de trabalho, às tecnologias de 

informação e a cultura globalizada que movem os comportamentos humanos. Esse cenário 
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interfere nas várias esferas da vida social, provocando mudanças na escola e ao exercício da 

profissão docente. Assim sendo os atores responsáveis pelo ensino precisam perceber essa 

dinâmica social, para que sejam incluídas em seus projetos pedagógicos e ações que 

administram esta realidade tão presente na escola. 

Conclui-se com base nos resultados da pesquisa a necessidade de inserções de práticas 

curriculares e pedagógicas conscientes e esclarecedoras sobre as dificuldades que cercam os 

discentes. Essa dimensão deve ser inserida nos projetos pedagógicos curriculares das escolas e 

das universidades onde se formam os pedagogos, quer sejam em intervenções por meio de 

projetos integradores, interdisciplinares, discutidos com a sociedade local, para fomentar as 

especificidades das necessidades de aprendizagem vinculadas à cultura que as crianças e 

jovens trazem para a escola. Dessa forma, não será por meio de imposição de documentos 

legais proposto pelo sistema, inserções de novos conteúdos curriculares que estas 

transformações virão, mas a partir da consciência crítica dos professores, gestores e das 

famílias, em atitudes dos envolvidos na educação, e das instituições de educação. Assim, faz-

se necessário a inserção no Projeto Político Pedagógico das escolas dos entornos periféricos, e 

em cursos de formação de professores a temática da diversidade como tema relevante ao 

processo de ensino.  
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GT 3: Formação e Trabalho Docente 
 

RESUMO:  

Este artigo tem a finalidade de problematizar a formação pedagógica dos licenciados em Ciências Biológicas, 

tendo como ponto de partida a prática de professor e pesquisador deste curso nas turmas do Instituto Federal de 

Goiás-IFG, Câmpus Formosa. Ao investigar os métodos pedagógicos adstritos à formação destes discentes, 

percebeu-se, por um lado, nas aulas de outros docentes, projetos e nas reuniões pedagógica que a formação dos 

estudantes tem sido demarcada pela presença das pedagogias dominantes aglutinadas em torno do lema 

―aprender a aprender‖. Por outro lado, o reconhecimento da proposta pedagógica da pedagogia histórico-crítica 

tem promovido uma reflexão e uma mudança de postura radical de parte dos estudantes. Destaca-se que o acesso 

às categorias e à proposta do método da pedagogia histórico-crítica tem propiciado a elevação intelectual, e em 

muitos discentes a construção de um novo senso comum articulado à formação e uma nova personalidade 

enganada com a práxis, isto é, prática contundentemente transformada. A crítica realizada neste texto está 

acompanhada de alguns elementos que contribuem para se pensar em uma proposta de formação e de práxis 

transformadora. Os dados levantados indicam que os estudantes estão percebendo o que se tenta evidenciar neste 

artigo: que a aproximação com as concepções neoliberais e pós-modernas que se aglutinam, na 

contemporaneidade, em torno no lema ―aprender a aprender‖ tendem a promover o esvaziamento teórico da 

formação docente e, como consequência, a precarizar a educação escolar que é ofertada à classe trabalhadora.  

 

Palavras-chave: Formação de professores. Aprender a aprender. Pedagogia histórico-crítica. 

 

ABSTRACT 

This article has the purpose of problematizing the pedagogical training of graduates in Biological Sciences, 

starting from the practice of professor and researcher of this course in the classes of the Federal Institute of 

Goiás-IFG, Câmpus Formosa. When investigating the pedagogical methods attached to the training of these 

students, it was noticed, on the one hand, in the classes of other teachers, projects and in the pedagogical 

meetings that the formation of the students has been demarcated by the presence of the dominant pedagogies 

agglutinated around the motto "to learn to learn". On the other hand, the recognition of the pedagogical proposal 

of the historical-critical pedagogy has promoted a reflection and a radical change of posture on the part of the 

students. It is noteworthy that access to the categories and the proposal of the method of historical-critical 

pedagogy has led to intellectual elevation, and in many students the construction of a new common sense 

articulated to the formation and a new personality deceived by praxis, overwhelmingly transformed practice. The 

criticism made in this text is accompanied by some elements that contribute to thinking about a proposal of 

formation and transformative praxis. The data indicate that the students are perceiving what is being tried to 

show in this article: that the approach to the neoliberal and postmodern conceptions that coalesce in 

contemporary times in the motto "learn to learn" tend to promote theoretical emptying of teacher education and, 

as consequence, to precarious school education that is offered to the working class.  

 

Keywords: Teacher training. Learn to learn. Historical-critical pedagogy. 
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Introdução 

 

Ao partir do pressuposto de que as pedagogias predominantes na atualidade têm 

favorecido a hegemonia da classe dominante e são infecundas no que diz respeito à 

contribuição para a emancipação da classe trabalhadora, este artigo visa problematizá-las e 

apresentar a proposta de superação concebida pela pedagogia histórico-crítica. Para realizar 

tal análise e problematizar as concepções pedagógicas de forma adequada, toma-se como 

ponto de partida a prática social: a formação pedagógica dos licenciandos em Ciência 

Biológicas do Instituto Federal de Goiás, Câmpus Formosa. 

As pedagogias dominantes são amplamente disseminadas pelos organismos 

internacionais tais como UNESCO, UNICEF, OEI, OIT, OMC, entre outros que representam 

os interesses da burguesia dos países que são tidos como desenvolvidos às custas e em 

detrimento dos dominados da África e da América Latina. A legislação educacional, a 

formação de professores, os currículos e os livros didáticos estão amplamente impregnados 

por tais pedagogias que, embora pareçam recentes e inovadoras são atualizações de 

concepções idealistas, especialmente da pedagogia nova e da tecnicista, como revela Saviani 

(2008; 2007a).  

No que diz respeito às pedagogias dominantes, Duarte (2000) enfatiza que as mesmas 

se aglutinam em torno do lema ―aprender a aprender‖. Tratam-se de concepções que se 

fundamentam no (neo)pragmatismo, no (neo)escolanovismo e no (neo)construtivismo. 

Conforme comprovado por autores como Ramos (2003), Saviani (2007b), Duarte e Martins 

(2010) o prefixo ―neo‖ não significa uma nova teoria educacional, mas a ressignificação pós-

modernizante que ecletiza velhas teorias educacionais e possui a intencionalidade político-

ideológica de naturalizar as desigualdades, escamoteando-as através da afirmação do respeito 

à diversidade, além de promover o esvaziamento e a indisciplina intelectual e científica na 

formação da classe proletária. Segundo os autores supramencionados, as formas mais comuns 

de manifestação dessas teorias dominantes são a ―pedagogia das competências‖, a ―teoria do 

professor reflexivo‖, a ―pedagogia multiculturalista‖, a ―pedagogia de projetos‖ e a 

―pedagogia construtivista‖. Todas essas concepções acreditam que a educação possui 

autonomia com relação à sociedade: por si só resolverá os problemas da humanidade, mesmo 

na sociedade capitalista. Além de defender a autonomização da educação, os defensores do 
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―aprender a aprender‖ sustentam o discurso subjetivista de que as aprendizagens de maior 

valor são aquelas em que o indivíduo constrói por si só, disseminando uma visão negativa 

sobre o papel do professor e da escola no que diz respeito à diretividade do processo de 

ensino.  

Algumas das consequências mais concretas desta ação das pedagogias dominantes são: 

a sonegação do conhecimento; a privação do acesso ao saber sistematizado por parte das 

camadas trabalhadoras; o esvaziamento do currículo escolar; a fragmentação do saber; e a 

deformação do professor, que deixa de ser um mediador do conhecimento sistematizado e 

passa a ocupar a posição de mero facilitador da aprendizagem, que transmite apenas o 

conteúdo posto nas apostilas criadas pelas instituições defensoras dos interesses exclusivos e 

imediatos do capital. 

Neste prisma, estabelecendo um contraponto a essas pedagogias reacionárias surge a 

proposta pedagógica revolucionária inspirada na epistemologia marxiana. Criada aqui no 

Brasil a partir dos estudos do professor Dermeval Saviani, esta concepção tem como meta a 

mesma que foi protagonizada por Marx em toda a sua obra: a emancipação humana. Para 

atingir tal finalidade, os estudiosos (SOUZA JÚNIOR, 2012; FRIGOTTO, 2011) 

compreendem que há a necessidade de uma travessia: uma ação que possibilite a formação da 

classe-trabalhadora-para-si. Trata-se, então de promover a emancipação social do proletariado 

e colocar à disposição de todos os seres humanos os elementos que possam promover o 

enriquecimento da vida material; socializar toda a cultura, o conhecimento, a ciência e a 

tecnologia para que a humanidade possa usufruir de todos os frutos históricos do trabalho 

humano, que podem nos colocar em um patamar de vida realmente desenvolvido, superior. 

Contudo, este cenário almejado jamais será viável em um projeto societário que se baseia na 

exploração do homem pelo homem, em que as pessoas são induzidas a crer que é possível 

viver sem trabalhar às custas do trabalho alheio. Assim, para não incorrer em um dos 

equívocos principais, típico das pedagogias idealistas afirma-se com Saviani (2007a), que 

uma concepção revolucionária não pode compactuar com a crença na autonomização da 

educação com relação à sociedade.  

É justamente com os paradoxos da teoria pedagógica e social que os estudantes da 

Licenciatura em Ciências Biológicas vêm se deparando nos últimos 16 meses. Toda a crítica 

às pedagogias dominantes e a apresentação da proposta pedagógica histórico-crítica tem 
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servido para ampliar e estimular e a discussão sobre a educação no Câmpus. Com efeito, 

mesmo que os estudantes e docentes não se afiliem ideologicamente às concepções estudadas, 

os espaços formativos e os debates estão sendo cada vez mais qualificados e ampliados neste 

curso de formação docente. Em outras palavras, a formação pedagógica desses licenciandos 

em Ciências Biológicas tem caminhado na trilha da consistência e aprofundamento. 

Para fundamentar a discussão deste artigo, parte-se, portanto, do projeto que está 

sendo desenvolvido no Instituto Federal de Goiás, Câmpus Formosa e visa realizar um amplo 

e detalhado levantamento acerca de aspectos da realidade atual dos professores da educação 

infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental que ensinam conteúdos e o componente 

curricular de Ciências Naturais; bem como os dos anos finais do ensino fundamental e do 

ensino médio que ministram os componentes curriculares de Ciências Naturais e Ciências 

Biológicas; além daqueles que ministram disciplinas vinculadas à área da Biologia em cursos 

das diferentes modalidades na educação básica. Os resultados iniciais da pesquisa têm sido, 

para todos os que estão avançando no sentido de realizar uma leitura mais crítica das teorias e 

práticas político-pedagógico, motivo de grande preocupação, especialmente no que diz 

respeito à realidade das escolas públicas acessada pelos filhos da classe trabalhadora.  

Este, portanto, é o teor do presente artigo, que será apresentado a seguir.  

 

Trabalho e emancipação humana 

 

Saviani (2013, p. 11) explica com muita clareza porque o trabalho é a essência do 

gênero humano, pois: 

[...] sabe-se que, diferente dos animais, que se adaptam à realidade natural tendo a 

sua existência garantida naturalmente, o homem necessita produzir continuamente 

sua própria existência. Para tanto, em lugar de se adaptar à natureza, ele tem que 

adaptar a natureza a si, isto é, transformá-la. E isto é feito pelo trabalho. Portanto, o 

que diferencia o home dos outros animais é o trabalho. E o trabalho instaura-se a 

partir do momento em que seu agente antecipa mentalmente a finalidade da ação. 

Consequentemente, o trabalho não é qualquer tipo de atividade, mas uma ação 

adequada a finalidades. Isto é, pois, uma ação intencional. 

 

Antunes (2013) complementa esta ideia ao destacar que é a partir do trabalho que o ser 

social se distingue de todas as formas pré-humanas. Trata-se do momento fundamente da vida 

humana, do ponto de partida do processo de humanização, da atividade central na história 

humana, fundamental no processo de socialização e na emancipação. Essas são algumas 
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ideias deste autor presentes na introdução do volume I do livro Dialética do trabalho. No 

primeiro capítulo deste livro, está um texto escrito em 1876 por Engels intitulado: Sobre o 

papel do trabalho da transformação do macaco em homem, cujos ensinamentos são 

essenciais para compreensão da categoria trabalho como dimensão ontológica. 

Conforme expõe Engels (2013) o trabalho ―é a condição básica e fundamental de toda 

vida humana. E em tal grau, até certo ponto, podemos afirmar que o trabalho criou o homem‖. 

Foi a partir do trabalho que os homens puderam se lançar na aventura de transformar a 

natureza e todo o seu desenvolvimento cerebral, dos sentidos e da própria sociedade ocorrera 

em decorrência desta ação que criou o mundo humano e distanciou-nos historicamente dos 

demais animais. Para Engels o ponto de partida que propiciou a constituição do mundo 

humano foi o trabalho por meio do uso da mão para construção de utensílios. Como explica 

este autor, quando os homens descobriam ser possível transformar a pedra em machado foi 

dado tal passo decisivo e daí em diante a mão estava liberta para adquirir mais destreza e 

habilidade. Engels, entretanto, destaca que foram necessários longos e longos anos até que os 

primeiros homens se dessem conta de que poderiam utilizar as mãos para transformar e 

dominar a natureza. 

Com a evolução da mão e dos demais órgãos do corpo humano o cérebro foi atingido 

graus superiores de desenvolvimento incorporados de geração em geração, pois ―pelo 

trabalho, pela adaptação a novas e novas funções, pela transmissão hereditária do 

aperfeiçoamento especial assim adquirido pelos músculos e ligamentos e, num período mais 

amplo, também pelos ossos‖ e; ―unicamente pela aplicação renovada dessas habilidades 

transmitidas a funções novas e cada vez mais complexas‖ é que a ―mão do homem atingiu 

esse grau de perfeição que pôde dar vida, como por artes de magia, aos quadros de Rafael, às 

estatuetas de Thorwaldsen e à música de Paganini‖ (ENGELS, 2013, p. 15 e 16). 

O trabalho provocou certo domínio da natureza, o desenvolvimento da fala e propiciou 

a convivência dos seres humanos, a fim de realizar atividades coletivas e promover a ajuda 

em comum. A esse processo soma-se as modificações na alimentação especialmente com a 

inserção da carne na dieta, seguida do domínio do fogo e da domesticação dos animais e, da 

necessidade de construir habitações e cobrir o corpo para proteger-se do frio. Como em uma 

de via dupla, o homem se humanizou por meio do trabalho, da mesma forma que se pode 

afirmar que o trabalho criou o mundo humano, conforme explica Engels.  
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O trabalho é, portanto, aqui entendido como a atividade intencional, planejada pela 

mente humana. Assim, é possível prospectar o resultado final de uma ação antes mesmo que 

ela se materialize. Enquanto isso pondera Engels, a influência dos animais na natureza que os 

rodeia é involuntária e constitui um fato acidental. Os homens se dão conta do que estão 

fazendo, os animais não. Souza Júnior (2012) utiliza a categoria teleologia para explicar a 

ação planejada, intencional e proposital que caracteriza o trabalho concebido 

cognoscitivamente pelo homem. Esse domínio sobre a natureza como consequência da 

produção humana não aparece na literatura de inspiração marxista como algo utilitarista e 

inconsequente. Identifica-se nesta teoria que esse ato é um caminho para integração do 

homem com a mesma, tanto que Engels destaca a necessidade de se aprender cada dia, 

compreender melhor as leis da natureza e conhecer tanto os seus efeitos imediatos quanto as 

consequências de se imiscuir no seu curso natural. Trata-se de sentir e compreender a unidade 

com a natureza. É no sentido da responsabilidade, interdependência e integração que Engels 

enfatiza que a natureza deve ser dominada, por isso sustenta que ―sobretudo depois dos 

grandes progressos alcançados neste século pelas ciências naturais, estamos em condições de 

prever e, portanto, de controlar cada vez melhor as remotas consequências naturais de nossos 

atos na produção, pelo menos dos mais correntes‖ (ENGELS, 2013, p. 26).  

Engels alerta, ainda que ―se foram necessários milhares de anos para que o homem 

aprendesse, em certo grau, a prever as remotas consequências naturais no sentido da 

produção, muito mais lhe custou aprender a calcular as remotas consequências sociais desses 

mesmos atos‖. Neste momento ele destaca o processo histórico antagônico ao 

desenvolvimento dos homens perpetrado pela exploração do trabalho, especificamente do 

trabalho capitalista que amplificou perversamente o estranhamento do ser social que vive do 

trabalho. Sublinha Engels que os ―homens que nos séculos 17 e 18 haviam trabalhado para 

criar a máquina a vapor não suspeitavam de que estavam criando um instrumento que, mais 

do que nenhum outro, haveria de subverter as condições sociais em todo o mundo‖ ainda, que 

―sobretudo na Europa, ao concentrar a riqueza nas mãos de uma minoria e ao privar toda a 

propriedade a imensa maioria da população, haveria de proporcionar primeiro o domínio 

social e político à burguesia e depois provocar a luta de classes entre  burguesia e 

proletariado‖. (ENGELS, 2013, p. 25). 

Antes de se iniciar o processo de desumanização, Saviani (2007a) explica que os 
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homens vivenciaram as primeiras organizações socais, nas comunidades primitivas, onde 

exerciam o trabalho verdadeiramente livre e relações baseadas na propriedade coletiva dos 

meios e instrumentos de produção. No processo de transformação da natureza e de 

coletivização, esses sujeitos modificavam à sua realidade a si mesmos, dessa maneira se 

humanizavam. Nas comunidades primitivas, o acúmulo dos conhecimentos adquiridos a partir 

do trabalho de uma geração era transferido, em sua totalidade, para as gerações futuras. Por 

isso, Saviani (2007a) as caracteriza como sociedades comunais, posto que uma das suas 

principais características, além da propriedade coletiva dos meios e instrumentos de produção, 

era a socialização conhecimento para os mais jovens. Toda a cultura historicamente 

acumulada estava à disposição das gerações futuras, afinal essa era condição fundamental 

para continuidade da existência e desenvolvimento do gênero humano. 

No momento em que surge a apropriação privada da terra, alguns homens descobrem 

ser possível viver sem trabalhar às custas da exploração do trabalho alheio. Dá-se início aí o 

processo de desumanização. É neste momento que surgem as classes sociais antagônicas. 

Saviani (2007a) esclarece que este período corresponde à Antiguidade Clássica. Na Grécia e 

em Roma, os homens passaram a se organizar socialmente entre as classes dos proprietários - 

detentores dos meios e instrumentos de produção e que, por isso não precisavam trabalhar -, 

de um lado, e a classe dos não proprietários – ou seja, daqueles que além de produzir sua 

existência ainda tiveram de se submeter obrigatoriamente à condição de colocar a sua força de 

trabalho à disposição da produção da existência alheia -, de outro.  

A transferência do conhecimento, que ocorria de forma totalizante de uma geração 

para outra nas comunidades primitivas, sofrera na Antiguidade Clássica uma violenta 

sonegação. A classe dominante inventou a escola, cujo termo, em sentido original significa 

―lugar de ócio‖, que possibilitou acesso ao acúmulo cultural dos conhecimentos apenas para 

os filhos dos proprietários. Enquanto isso, os sujeitos que viviam do trabalho, os da classe 

dominada acessavam apenas os conteúdos necessários ao seu cotidiano, quer dizer, aprendiam 

apenas o que era necessário para produzir a sua existência e a da classe que a explorava.  

Durante a Idade Média a desumanização e o esfacelamento do saber foram ainda mais 

violentos e eficientes a serviço da aristocracia feudal.  Os servos e vassalos eram induzidos a 

aceitar passivamente a situação cada vez mais perversa de exploração que se justificava 

fortemente pelo discurso religioso, consubstanciado na ideia de predestinação espiritual que 
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impedia a mobilidade de classes. 

Sob a promessa de mobilidade social uma nova classe passa a revolucionar as relações 

sociais tecidas no âmbito do feudalismo. Diferente do que pregara a ordem feudal, a nova 

classe em ascensão induziu a crença na igualdade, propriedade e liberdade formais para os ex 

súditos, que no âmbito do capitalismo poderiam se tornar cidadãos: o sujeito socialmente 

emancipado dentro da nova ordem que impôs derrota ao feudalismo. Como Saviani (2016) 

esclarece a liberdade prometida pela burguesia era opaca, simplesmente formal e irreal. Não 

há como incluir a todos em um sistema que se baseia no acúmulo e na apropriação privada 

dos meios de produção. Marx e Engels (1998) já alertaram que para que uma pessoa detenha a 

propriedade faz-se necessário que nove outras sejam excluídas da possibilidade de tê-la.  

Isto posto, o capitalismo possui entre as suas principais características, a opacidade das 

relações sociais, que se explica na disseminação da crença de mobilidade social, de inclusão, 

da formação do cidadão em uma sociedade formalmente igual, livre e de proprietários. 

Contudo, essa promessa formal, proclamada, tenta escamotear todas as desigualdades que 

continuam a ser ainda mais violentamente reproduzidas em seu interior e conduz os 

indivíduos à crença de uma emancipação social, da cidadania plena. Conforme esclarece 

Tonet (2008)
1
, a cidadania é parte da emancipação política. A política, de acordo com Marx 

(1996) é uma invenção de uma classe para dominar a outra. De acordo com o ideário 

capitalista burguês se crê que a emancipação social e política nascem da aposta na exploração 

do trabalho alheio, na apropriação privada dos meios e instrumentos de produção. Destarte, 

emancipa-se socialmente o sujeito que se consagra em detrimento da não emancipação alheia.  

O discurso da cidadania forma ideologicamente a personalidade do trabalho para que 

alimente a crença de que, caso se entregue a um esforço descomunal ou tenha sorte um dia 

poderá adentrar na classe dominante. Entretanto, a história tem comprovado que esse ideário 

burguês, quando incorporado pelo proletário não passa de um delírio, afinal o que existe 

mesmo é a ―ausência de posse de toda propriedade por parte dos trabalhadores, enquanto toda 

riqueza se concentra mais e mais nas mãos dos que não trabalham‖ e não para por aí. Todas as 

ações tecidas pela burguesia são desprovidas de mitigação das consequências remotas. São 

indiferentes e insensíveis com os demais homens, todo se reduz à fetichização da mercadoria 

                                                           
1
 Cito este autor por perceber que o mesmo realiza uma leitura correta sobre categorias fundamentais como 

cidadania e emancipação humana. Entretanto, discordo do posicionamento do autor em seus textos que realiza a 

separação entre as categorias trabalho e educação. 
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e a obtenção de resultados próximos e lucros imediatos. Isso se explica, por exemplo, quando 

―um industrial ou comerciante vende a mercadoria produzida ou comprada por ele e obtém o 

lucro habitual, dá-se por satisfeito e não lhe interessa de maneira alguma o que se passa 

ocorrer depois com essa mercadoria e seu comprador‖ (ENGELS, 2013, p. 29). 

Todas as ações de apropriação e monopólio do acervo histórico e das condições para 

promover o desenvolvido humano são imediatamente e inconsequentemente apropriadas pelos 

capitalistas e expropriados do proletariado. Com a educação escolar não é diferente. O 

capitalismo consolida a bifurcação da educação (SAVIANI, 2007), pois, de um lado 

encontram-se escolas destinadas às lideranças para gerir e comandar os empreendimentos e o 

Estado; de outro, um ensino elementar ofertado à classe trabalhadora, destinado a prepará-los 

para atender às demandas do mercado. 

Uma proposta de emancipação humana consiste na construção de um novo projeto 

societário em que se pulverize todas as relações tecidas no âmbito das sociedades de classes, 

especificamente da atual, a capitalista. Trata-se da socialização da cultura, do conhecimento, 

da tecnologia e da ciência. Como afirmam Duarte e Martins (2010, p. 48), é uma questão de 

incorporar ―[...] tudo aquilo que, tendo sido produzido na sociedade capitalista, possa 

contribuir para o desenvolvimento do gênero humano, para o enriquecimento material e 

intelectual da vida de todos os seres humanos‖ e de ―produzir direta e intencionalmente, em 

cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo 

conjunto dos homens‖ (SAVIANI, 2013, p. 13). Exige a apropriação dos conteúdos, a 

elevação intelectual para colocar as capacidades humanas a serviço do desenvolvimento de 

todos. Por isso, uma perspectiva transformadora jamais poderá se acomodar em apenas 

conhecer e tomar o poder de assalto. É preciso ir além. Trata-se de um compromisso político 

unitário de toda a classe trabalhadora consciente de que a superação das desigualdades só 

acontecerá ―com a liquidação da burguesia e abolição de todos os antagonismos de classe‖ 

(ENGELS, 2013, p. 27).  

Frigotto (2011) assevera que lutar por uma vida essencialmente humana implica em 

um conjunto de medidas verdadeiramente articuladas com os interesses da classe 

trabalhadora. Para ele é imprescindível uma radical opção pela pela clara efetivação de 

medidas profundas capazes de viabilizar a repartição das riquezas e suas consequências em 

termos de reforma de base na confrontação do latifúndio, do sistema financeiro e do aparato 
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político e jurídico que os sustentam. Isso implica em uma revolução nacional, que objetive o 

amplo acesso aos bens econômicos, sociais, educacionais e culturais por parte da grande 

massa até hoje submergida e com seus direitos elementares mutilados.  

A dependência de um intelecutal, herói, príncipe ou condutiere, como problemizou 

Gramsci (1984), que cumpra a função de realizar as mudanças que a classe trabalhara 

necessita é perigosa e poderá levar qualquer movimento revolucionário à derrocada. É nesse 

sentido que Frigotto (2011, p. 4) cita Fernandes para afirmar que não se deve lutar pelo povo. 

As tarefas são de outro calibre: ―devemos colocar-nos a serviço do povo brasileiro para que 

ele adquira, com maior rapidez e profundidade possíveis, a consciência de si próprio e possa 

desencadear, por sua conta, a revolução nacional que instaure no Brasil a nova ordem social e 

democrática e um Estado fundado na dominação da maioria‖. Para Frigotto, a autonomização 

de cada trabalhador é condição indispensável, como ensina Gramsci, para mudar um 

determinado panorama ideológico, construir bases para relações sociais de novo tipo e de 

caráter coletivo, socialista. Isto posto, este teórico propõe a construção de um projeto nacional 

de educação escolar que opere contra a lógica do mercado, daí referenda a pedagogia 

histórico-crítica. 

Com o intuito de aprofundar a discussão e no sentido de contribuir para o 

reconhecimento das pedagogias dominantes, que atualmente se aglutinam em torno do lema 

do ―aprender a aprender‖ elas serão apresentadas a seguir. Tais pedagogias são reacionárias 

pois inviabilizam e/ou boicotam as possiblidades de coletivização e emancipação dos 

trabalhadores, propagam o esvaziamento teórico e a indisciplina intelecutal na formação de 

professores; sonegam conhecimento e tranformam o currículo escolar em um conjuto de 

atividades nucleares que servem para neutralizar o papel da escola e obstaculizar a criação de 

condições para que ela cumpra a sua real finalidade de contribuir para a elevação intelecutal 

das massas e revolução das relações socias perversas.  

 

O ―aprender a aprender‖: esvaziamento intelectual da formação docente e boicote à 

elevação intelectual das massas trabalhadoras 

 

Diversos estudiosos têm apontado para um conjunto de teorias que estão seduzindo 

fortemente intelectuais e educadores, mesmo aqueles que se afirmam contra hegemônicos. 
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Esse ideário educacional é representado pelo lema ―aprender a aprender‖ e resulta de um 

esforço intelectual idealista de conceber uma proposta de superação da marginalidade no seio 

da sociedade capitalista (DUARTE; MARTINS, 2010). Com o advento das ideias defendidas 

pelos teóricos da pós-modernidade e da ofensiva ultra neoliberal, mais precisamente a partir 

da década de 1990, as pedagogias do ―aprender a aprender‖ estão cada vez mais fortes em 

todo o mundo. As pedagogias do ―aprender a aprender‖, surgem a partir dos primeiros anos 

do século XX, com a Pedagogia Nova e a sua crítica à educação tradicional realizada por Jonh 

Dewey e seus seguidores. Na atualidade, em sua versão reformulada pela perspectiva pós-

moderna manifestam-se na forma de diferentes pedagogias: estão representadas pela 

―pedagogia das competências‖, ―pedagogia construtivista‖, ―pedagogia de projetos‖, ―teoria 

do professor reflexivo‖ e ―pedagogia multiculturalista‖ (DUARTE; MARTINS, 2010).  

Por serem dominantes na educação mundial, as pedagogias do ―aprender a aprender‖ 

impregnam os documentos oficiais, os marcos legais e regulatórios da educação, a formação 

de professores, os currículos e as práticas de gestão e organização do trabalho pedagógico nas 

escolas. Saviani chama a atenção para a estratégia da classe burguesa, em todo o mundo, a 

partir da década de 1920, de se utilizar da pedagogia tradicional, como modelo dominante nas 

práticas de escolarização da classe trabalhadora. Através dela foram criados os sistemas 

nacionais de ensino, no âmbito do estado burguês, sob os princípios de uma escola pública 

fundada na universalidade, gratuidade e laicidade. O que aconteceu, entretanto, foi que essa 

escola possuía, em essência, a finalidade de formar a classe trabalhadora para atender as 

demandas de expansão da indústria e dava ênfase ao ensino profissionalizante para o exercício 

de ofícios manuais, enquanto a burguesia ocupava-se dos estudos que lhes garantiam o acesso 

aos conteúdos voltados para melhor dirigir e dominar as nações (SAVIANI, 2008). 

Mesmo a sonegação de conhecimentos, na sua totalidade, não foi capaz de conter os 

frutos positivos da escolarização da classe trabalhadora. Logo, a burguesia passou a perceber 

a sua dominação ameaçada e, por volta da década de1960 iniciou a defesa de um novo projeto 

pedagógico que visou a recomposição da hegemonia. Saviani (2008, p. 42 e 43) sublinha que: 

 

[...] as camadas dominadas, na medida em que participavam das eleições, não 

votavam bem, segundo a perspectiva das camadas dominantes, quer dizer, não 

escolhiam os melhores; a burguesia acreditava que o povo instruído iria escolher os 

melhores governantes. Mas o povo instruído não estava escolhendo os melhores. 

Observe-se que não escolhiam os melhores do ponto de vista dominante. Ocorre que 

os melhores do ponto de vista dominante não eram os melhores do ponto de vista 
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dominado. Na verdade, o povo escolhia os menos piores, porque é claro que os 

melhores ele não podia escolher, uma vez que o esquema partidário não permitia que 

seus representantes autênticos se candidatassem. Então ele tinha que escolher, entre 

as facções em luta no próprio campo burguês, as opções menos piores; só que as 

menos piores, do ponto de vista dos interesses dos dominados, eram as piores do 

ponto de vista dominante. ―Ora, então essa escola não está funcionando bem‖, foi o 

raciocínio das elites, das camadas dominantes; e se essa escola não está funcionando 

bem, é preciso reformar a escola. Não basta a quantidade, não adianta dar a escola 

para todo mundo desse jeito. E surgiu a Escola Nova que tornou possível, ao mesmo 

tempo, o aprimoramento do ensino destinado às elites e o rebaixamento do nível de 

ensino destinado às camadas populares. É nesse sentido que a hegemonia pôde ser 

recomposta.  

 

As pedagogias do ―aprender a aprender‖ são como indicam Saviani (2008) e Duarte e 

Martins (2010) atualização da Pedagogia Nova sendo que algumas das principais 

características são: 1. Total inexistência de perspectiva de superação da sociedade capitalista; 

2. Pautam-se na psicologia da aprendizagem de Piaget e seus seguidores, para afirmar que as 

verdadeiras aprendizagens são aquelas que o aluno ―constrói‖ por si mesmo e não as que são 

transferidas pelo professor; 3. Percebe o papel do professor como facilitador do 

conhecimento: alguém que deve ocupar-se de desenvolver métodos e técnicas que ajudem os 

estudantes a ―aprender a aprender‖; 4. Tomam como referência o relativismo epistemológico 

e cultural. Com efeito, defendem que não existe verdade científica e que as pessoas devem 

aprender de acordo com as suas realidades culturais, com o que se identificam. Esse 

pensamento é pauta principal da pedagogia multiculturalista. 5. Creem que, no processo de 

adaptação à natureza e à sociedade, as pessoas devem desenvolver habilidades e 

competências, que são receituários dominantes responsáveis por indicar as condutas sociais 

desejáveis e se voltam para o ensino de técnicas que atendem diretamente os interesses do 

mercado, de expansão e acúmulo do capital. 6. Dimensionam o conhecimento como a-

histórico e confundem ensino com pesquisa. Brincam de fazer pesquisa e realizam um 

trabalho pseudocientífico, pois as bases para se produzir coisas novas são desprezadas visto 

que não se parte de um conhecimento histórico e socialmente produzido pelas gerações 

anteriores. 7. Apropriam-se indevidamente da escola do Vigotski, aproximando-o, de forma 

equivocada e arbitrária do pensamento piagetiano e esterilizando todo o caráter marxista da 

obra deste pensador revolucionário. 8. Estão evidentes nas agendas dos organismos 

internacionais com Banco Mundial, UNESCO, CEPAL, UNICEF, que assumem o discurso da 

autonomia didático pedagógica, mas que em seu pano de fundo, corroboram com a 
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reestruturação do sistema capitalista e a grande ofensiva do neoliberalismo em todos seus 

âmbitos, dentre estes o das políticas sociais, como a educação. 

Neste contexto, portanto, pautando-se no discurso da igualdade, do respeito às 

diferenças e do humanismo, as pedagógicas não-críticas do ―aprender a aprender‖ proclamam 

caducas concepções românticas para escamotar o esquecimento ou ocultação da função 

principal da escola que é o de apropriação do saber sistematizado por parte das novas 

gerações. No real, as concepções dominantes disfarçam o projeto burguês que tem feito da 

escola, como assevera Saviani (2013), uma mera agência a serviço dos interesses 

corporativistas ou clientelistas e não destinada a atender o interesse da população pelo acesso 

ao saber sistematizado. Para mudar esse cenário, ainda mencionando este autor, é preciso que 

a escola abandone a fase romântica e adentre na clássica, assunto tratado na etapa que se 

segue. 

 

Uma breve apresentação da proposta pedagógica revolucionária 

 

Como alternativa para superar o cenário esfacelador perpetrado pelas pedagogias 

hegemônicas, a pedagogia histórico-crítica vem sendo formulada por um grupo de 

investigadores do método da epistemologia marxiana, iniciado a partir dos esforços do 

pesquisador e professor brasileiro Dermeval Saviani. Desde a década de 1970 o acúmulo 

teórico do que Saviani (2008) chamou inicialmente de proposta pedagógica revolucionária e 

que depois foi nomeada de pedagogia histórico-crítica vem ganhando robustez e consistência.   

Em Escola e democracia, primeira obra que Saviani (2008) trata desta proposta 

revolucionária, estão indicados os principais fundamentos e um esboço inicial do método 

pedagógico proposto no âmbito dessa concepção que é detalhado em Pedagogia histórico-

crítica: primeiras aproximações (SAVIANI, 2013). Trata-se de uma prática pedagógica 

comprometida com a transformação das relações sociais e tem como ponto de partida o 

questionamento: é possível articular a escola com os interesses dos dominados? Com efeito, 

preocupa-se com a vigorosa retomada da luta contra a seletividade, a discriminação e o 

rebaixamento do ensino das camadas populares. Trata-se da luta para que se garanta aos 

trabalhadores um ensino de melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. 

Embora Saviani defenda valorizar a escolarização, não se deixa levar pelo idealismo 

dos métodos novos - do ―aprender a aprender‖ - e propõe que se busque superar a crença na 
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autonomia da educação, que consiste na absoluta dependência da educação em face das 

condições sociais vigentes. Saviani pondera ainda, por um lado, que não há necessidade de 

negação da essência para admitir o caráter dinâmico da realidade, como faz a pedagogia nova, 

também identificada por ele como pedagogia da existência. Por outro lado, afirma ser 

igualmente desnecessária a rejeição do movimento para captar a essência do processo 

histórico como postula a pedagogia tradicional, também conhecida como pedagogia da 

essência. Isto posto, é importante que fique bem claro que o autor não está pregando a 

ecletização dos métodos tradicionais e novos. De maneira alguma! É preciso sempre atentar 

para o fato de que as pedagogia tradicional e nova, embora se alimentem de dualismos 

dicotômicos (MARTINS, 2006) e, por isso, pareçam ser antagônicas entre si, padecem da 

mesma crença inexoravelmente ingênua, do idealismo, que resulta na mistificação ideológica 

que caracteriza a educação, por si só, como a responsável direta pela capacidade de 

equacionar os problemas que afligem a humanidade.  

Saviani compreende que a educação é elemento determinado, mas que não deixa de 

influenciar o determinante. Sabe que a escola é elemento secundário, mas que não deixar de 

ser instrumento relevante e, por vezes, decisivo no processo de transformação da sociedade. 

Compreende a determinação recíproca entre a prática social e a prática educativa, entende, ela 

própria como uma modalidade específica da prática social (SAVIANI, 2013). Com esse 

posicionamento Saviani explica o caráter dialético da relação entre educação e sociedade, ou 

seja, sabe-se que a escola é aparelho ideológico do Estado burguês a serviço dos interesses da 

classe dominante e que a mesma foi criada com a finalidade de inculcar e fazer com que o 

proletariado aceitasse a violência material. Mas, Saviani vai além da crítica de Bourdieu e de 

outros autores crítico- reprodutivistas – caracterizados por desenvolverem pesquisas sobre a 

educação que não apresentam perspectiva de superação dos problemas identificados – para 

afirmar que o conhecimento sistematizado poderá ser objeto de disputa do proletariado a fim 

de que seja colocada à disposição da sua elevação intelectual e favorecer a luta pela superação 

do capitalismo. 

A pedagogia histórico-crítica surgiu como resposta à necessidade amplamente sentida 

pelos educadores brasileiros de superação dos limites das pedagogias não críticas (Pedagogia 

Tradicional; Pedagogia Nova; e Pedagogia Tecnicista) e das visões crítico-reprodutivistas 
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(Teoria do sistema escolar como violência simbólica; Teoria da escola como aparelho 

ideológico de estado; e Teoria da escola dualista).  

O saber objetivo – conjunto de conhecimentos ou saberes produzidos pelos homens 

historicamente que serviram para consolidar e promover o desenvolvimento do mundo 

humano - é o elemento central da pedagogia histórico-crítica. Este saber deverá ser o ponto de 

partida do trabalho da educação escolar. Desse modo, compreende-se que ―o homem não se 

faz homem naturalmente; ele não nasce sabendo sentir, pensar, avaliar, agir‖. Os 

conhecimentos e saberes precisam lhe ser transferidos para que possam abandonar a sua 

primeira natureza, a biofísica, e adentrem na segunda natureza, a humana. Os indivíduos da 

espécie humana devem assimilar os saberes objetivos como condição imprescindível para se 

tornarem humanos. ―Para saber, pensar e sentir; para saber querer, agir ou avaliar é preciso 

aprender, o que implica trabalho educativo‖ (SAVIANI, 2013, p.7).  

O saber objetivo é o objeto específico do trabalho escolar, a matéria prima da atividade 

educativa escolar que deve assumir a sua responsabilidade em transmitir-lhe. Ante o exposto, 

a pedagogia histórico-crítica assume a tarefa na educação escolar de a) identificar as formas 

mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, 

reconhecendo as condições de sua produção e compreendendo as suas principais 

manifestações, bem como as tendências atuais de transformação; b) converter o saber objetivo 

em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares; 

e c) prover todos os meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber 

objetivo enquanto resultado, mas apendam o processo da sua produção, bem como as 

tendências de sua transformação (SAVIANI, 2013, p. 8 e 9). 

No que diz respeito ao objetivo da educação escolar de identificar os elementos 

culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se 

tornem humanos é precisa se distinga o essencial do acidental, o principal do secundário e 

fundamental do acessório. Saviani se utiliza de tais afirmações para justificar a importando da 

noção de clássico. Para ele, clássico é aquilo que resistiu ao tempo e se firmou como 

essencial, como fundamental, como útil, pois: ―clássico na escola é a transmissão-assimilação 

do saber sistematizado‖. Este é o fim a atingir. É aí que cabe entrar a fonte natural para 

elaborar os métodos e as formas de organização do conjunto das atividades da escola, isto é, 

do currículo‖. Mas isso só não basta. É elementar que a escola dose e sequencie o conteúdo de 
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modo os que estudantes passem gradativamente do seu não domínio ao seu domínio. A 

pedagogia histórico-crítica tem como referência critérios provenientes na noção de clássico, 

pressupõe que a escola deverá organizar o seu currículo e, em seguida, se ocupar de estudar as 

formas mais adequadas para atingir o objetivo de fazer com que os indivíduos assimilem os 

elementos culturais que lhes possibilitarão se tornarem humanos. Trata-se aqui da organização 

dos meios: conteúdos, espaço, tempo e procedimentos para propiciar que os estudantes, 

progressivamente realizem a humanidade produzida historicamente. 

Esse saber sistematizado que a escola se ocupará de transferir é diferente do 

conhecimento espontâneo, do saber fragmentado, da cultura popular. Refere-se ao saber 

elaborado, à cultura erudita, letrada, quer dizer, saber elaborado (ciência) e seus rudimentos. 

Para se apropriar do saber elaborado faz-se necessário concentração e esforço até que os atos 

sejam fixados e passem a ser exercidos, por assim dizer, ―automaticamente‖. Com Saviani 

propõe uma necessária reflexão sobre a ideia romântica e equivocada da Pedagogia Nova que 

atribui ao automatismo a negação de liberdade. A liberdade é, de certo modo, dependente do 

automatismo. Enquanto uma aprendizagem não é realizada, automatizada pelo estudante, ele 

se torna escravo daquilo que ainda não sabe. Uma vez dominados, os saberes são 

incorporados pelos sujeitos e modo que passam a se caracterizar por uma natureza secundária, 

ou seja, não há mais necessidade de aprendê-los novamente, fora garantida aqui a 

irreversibilidade, a não ser por uma intercorrência furtuita é impossível desaprender ou 

desconhecer o que já está dentro do campo de domínio do sujeito. Quando a aprendiz 

demonstra ser capaz de exercer livremente o objeto daquilo que aprendeu, enfim, liberta-se, 

que não significa de livrar de algo, mas deixar de lado os ditos aspectos mecânicos, 

incorporando-os, não os negando como propõe as pedagogias ativas e pós-modernas. 

Em outras palavras, a pedagogia histórico-crítica aponta a todo momento para o 

caminho da elevação intelectual das massas trabalhadoras, para a aquisição de um habitus, 

quer dizer, de uma situação irreversível como condição necessária à sua libertação, que não se 

dará dentro da escola, tampouco exclusivamente por causa dela, mas que sem a mediação dela 

é inviável. Não se faz revolução em um contexto de ignorância, indisciplina e falta de unidade 

entre os trabalhadores. E mesmo após a aquisição e domínio do saber sistematizado é preciso 

ter consciência de que [...] é necessário algo mais do que o simples conhecimento. É 

necessária uma revolução que transforme por completo o modo de produção existente até hoje 
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e, com ele, a ordem social vigente (ENGELS, 2013, p. 27). Na escola os trabalhadores devem 

aprender a ter insistência e persistência, repetir muitas vezes determinados atos até que eles se 

fixa, tornem-se de segunda natureza, pois, o ―abandono do volante antes que se complete a 

aprendizagem determinará uma reversão, também isso ocorre com o aprendizado da leitura‖. 

De modo inverso ―completado o processo, adquirindo o habitus, atingida a segunda natureza, 

a interpretação da atividade ainda se por longo tempo não acarretará a reversão‖ (SAVIANI, 

2013, p. 19). 

O que a pedagogia histórico-crítica faz com toda a reflexão sobre a centralidade do 

saber objetivo na educação escolar é nos chamar a atenção para o foco que a Pedagogia Nova 

e suas congêneres vieram para desviar, ou seja, à necessária compreensão de que desarmados 

e dominados estão os que vivem à margem da cultura erudita e em situação extrema estão 

aqueles que sequer dominam a cultura letrada. A pedagogia historicizada é adotada como uma 

exigência metodológica inerente à concepção histórico-crítica. Tal perspectiva se traduz no 

educativo preconizado como ―o ato de produzir direta e intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens 

(SAVIANI, 2013, p. 13). Engels (2013, p. 27) nos fornece um bom exemplo de como opera a 

historicização, pois, ―confrontando e analisando os materiais proporcionados pela História, 

vamos aprendendo pouco a pouco a conhecer as consequências sociais indiretas e mais 

remotas de nossos atos na produção‖, isto ―permite estender também a essas consequências o 

nosso domínio e o nosso controle‖. 

O método pedagógico desta concepção, que é inspirado do materialismo histórico-

dialético e na psicologia vigotskiana estabelece-se em cinco etapas.  O método tem a prática 

social como ponto de partida e de chegada. A partir da prática social (1) é feita a 

problematização (2), que consiste em uma análise profunda das diferentes contradições postas 

no mundo material. Dada a problematização é possível partir para a instrumentalização (3), 

que é o acesso ao conhecimento científico historicamente sistematizado, voltado para superar 

a visão inicial. A partir da instrumentalização ocorrerá a catarse (4) que é o momento em que 

os alunos superam a síncrese e chegam à síntese. Neste instante, alunos e professores estão em 

igual estágio de compreensão sobre determinados conhecimentos. Agora, transformados pelo 

processo catártico, os alunos retornam à prática social (5), com condições de transformá-la 
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(SAVIANI, 2008). A pedagogia histórico-crítica é esta, que se contrapõe às pedagogias do 

―aprender a aprender‖. 

 

Considerações parciais 

 

É a partir deste arcabouço teórico crítico e de um contato com a fundamentação teórica 

da proposta revolucionária que se apresenta o acesso ao conhecimento sobre as teóricas 

pedagógicas, o currículo, as políticas de educação e gestão escolar nas disciplinas do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Goiás – IFG, Câmpus Formosa, 

ministradas por um dos autores deste artigo. Para aproximar ainda mais os estudantes da 

análise e de avaliação de possibilidades partiu-se da prática social ao desenvolver um projeto 

junto com eles que propicia a reconhecimento da realidade a que estão submetidos os 

professores da área em que eles irão atuar em breve.  

A realidade inicial conecta-se à totalizante com a mediação do método materialista 

histórico dialético, que os estudantes estão compreendendo a partir dos nossos estudos.  

Inicialmente os estudantes ficaram em contato com a realidade imediata, a prática social que, 

neste caso, se trata do cotidiano dos professores que ensinam Ciências Naturais e Biológicas 

em Formosa-GO. A realidade imediata não possui concreticidade, este foi um dado inicial.  O 

fato de analisar as experiências por elas mesmas não conduz a correta compreensão dos 

fatores que condicionam histórica e socialmente o surgimento e os condicionantes de uma 

determinada prática social, tampouco possibilitará a construção/proposição de caminhos 

epistemológicos para superação dos problemas identificados na realidade. Faz-se 

imprescindível a mediação, que ocorre através da intervenção direta e indireta do professor 

(SAVIANI, 2008).  

Sem essa atuação indispensável de alguém que domina determinado conhecimento é 

impossível levar os sujeitos da condição de síncrese (visão caótica, desorganizada sobre o 

todo) à síntese (visão totalizante, organizada, até mesmo um novo todo, um todo 

reconstruído). Como explica Martins (2006) é através do caráter metodológico mediato (de 

mediação) que ocorre a articulação necessária entre o específico e o geral, entre o indivíduo e 

a sociedade, entre as partes e o tudo. Sem a mediação a teoria e a prática se alimentam de 
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dualismos dicotômicos, polarizantes e incorrem no erro epistemológico de, ao isolar a parte a 

que se opõe e, com efeito, negar o caráter totalizante da prática social.  

A mediação, também é denominada por Martins de particularidade (mediato), aquela 

que tem a função de elevar o pensamento humano à condição de compreensão sintética 

(totalizante). Para que isso ocorra torna-se necessário que se admita e compreenda da forma 

mais completa possível os elementos que envolvem a singularidade (específico) e o universal 

(geral). Portanto, a mediação tem a função de levantar de forma concreta o problema da 

existência humana, que é dialético, e por isso admite as contradições e a possibilidade de 

construção de caminhos epistemológicos que possibilitam se prospectar a superação dos 

problemas que afetam e impedem o desenvolvimento do gênero humano.  

A mediação ocorre logo após o contato dos estudantes com o ―real imediato‖ e 

pressupõe algumas fases que asseguram o processo de exegese analítica, pelo qual o real 

deixa o seu caráter imediato e se converte na forma do ―real pensado‖. Todo esse movimento 

de análise, de abstração, de representação da realidade na mente humana se dá nas duas fases 

subsequentes do método da pedagogia histórico-crítica. Assim, na função de mediador 

utilizam-se as informações sobre a prática social para problematizá-las sistematicamente com 

os discentes envolvidos no projeto. A prática por todos eles observada se torna objeto de 

múltiplos questionamentos que fazem vir à tona os possíveis fatores históricos, políticos, 

pedagógicos e sociais que condicionam a prática social a ser da maneira que se conhece na 

condição de real imediato. 

Por meio da problematização se torna viável a continuidade do processo da exegese 

analítica, que se materializa na forma da instrumentalização. Os questionamentos sobre a 

prática social abrem as portas para que se possa transferir o conhecimento teórico que 

permitirá aos discentes a realização de uma leitura totalizante da realidade. Os aspectos 

ontológicos, históricos e teóricos que explicam a prática social lhes são apresentados por meio 

da intervenção direta, do ensino, e também de forma indireta através da orientação e 

recomendação acerca dos conteúdos culturais, científicos e tecnológicos que lhes serão 

imprescindíveis para a compreensão necessária e pormenorizada do todo. A 

instrumentalização é um momento de estudo e aprofundamento. Aqui os estudantes são 

colocados em uma situação que lhes permitirá ir além das aparências superficiais e não 

incorrer no erro da pseudoconcreticidade. 
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A partir desta terceira etapa é que se viabiliza a construção, pelo estudante, do real 

pensado. Isso significa que a condição sincrética inicial, presente no real imediato foi 

irreversivelmente superada. A esta fase de desenvolvimento dos conceitos na mente humana, 

da compreensão organizada, sintética, Saviani (2008) chama de ―catarse‖. É neste momento 

que o sujeito se apropria do conhecimento histórico acumulado e pode colocá-lo à disposição 

da transformação da realidade. Neste exemplo, essa catarse tem sido fruto do desenvolvido do 

método que tem sido colocado à disposição dos discentes do curso de Ciências Biológicas 

envolvidos no projeto de pesquisa na condição de compreender os aspectos mais profundos 

que condicionam a prática educativa e a ter a capacidade de propor criticamente a superação 

dos óbices que frustram a construção de uma proposta emancipatória e humanizadora. Após a 

catarse é possível partir para a última etapa do método: a prática social, agora ela não é mais 

sincrética e, por esta razão a nova visão do todo organizado (sintético) traz consigo o 

potencial e a genuína possibilidade de transformação.  

Esse acúmulo vem promovendo uma nova postura nos estudantes envolvidos nas 

disciplinas e no projeto. Torna-se evidente a construção de um novo posicionamento, de 

realização pelos mesmos de uma leitura mais crítica e menos sincrética do cotidiano. Estas 

aprendizagens são percebidas por meio das falas, bem como nos textos que escrevem, uma 

maior consciência de classe, uma indignação com todo o processo de desumanização e o 

desejo de se apropriar cada vez mais das categorias da epistemologia marxiana. Compreende-

se que mesmo que os alunos estejam se transformado, isso, por si só não será suficiente para 

mudar a realidade social. Mais do que isso, mesmo que uma escola, um município, um estado 

ou até mesmo um país inteiro assumam como referencial a pedagogia histórico-crítica ainda 

assim não será suficiente para se materializar a humanização. A emancipação humana é um 

projeto a ser assumido por toda a classe trabalhadora internacional. Marx (1996, p. 56) sabia 

bem o que estava propondo com a conclamação: ―Proletários de todos os países, uni-vos!‖, 

pois, enquanto existirem classes antagônicas e a expropriação do trabalho vigorar haverá luta 

e a igualdade e liberdade serão, realmente, inviáveis.  
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RESUMO 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo realizado sobre o estereótipo da língua fácil na aula 

de espanhol. Pretende também contribuir para o trabalho de professores de língua espanhola em suas práticas de 

ensino, com alunos brasileiros, no que se refere ao mito, oferecendo suporte teórico e prático para identificá-lo e 

desconstruí-lo. A pesquisa foi realizada com os alunos de uma comunidade da cidade de Porto Velho/RO em um 

curso de extensão de língua espanhola nível básico. Teve como aporte teórico os estudos de Camorlinga (1997), 

Kulikowski e González (1999), Villalba (2004), Coracini (2007) e Valdez (2012). Assim, discute-se a 

importância da desmistificação de conceitos preconcebidos no ensino de língua estrangeira, a partir da 

identificação e análise do estereótipo, visando contribuir para um trabalho eficaz na sala de aula. Para tanto, 

realizou-se uma pesquisa de campo de caráter qualitativo com aplicação de questionários, contendo perguntas 

abertas e subjetivas, com apresentação de respostas em texto de forma livre. Identificou-se a presença do 

estereótipo ―facilidade‖ entre os alunos, embora se tenha constatado que a maioria deles não tinha 

conhecimentos sobre a língua espanhola. Do mesmo modo, identificou-se que o oposto ―dificuldade‖, 

igualmente, pode ser um estereótipo produzido pelos alunos, dentre outras situações que podem provocar 

equívocos sobre a língua. 

 

Palavras-chave: Língua Espanhola. Estereótipo. Processo de aprendizagem.. 

 

ABSTRACT 

The present work aims to present the analysis of a study carried out on the stereotype of the easy language in 

Spanish class. It also aims to contribute to the work of Spanish-speaking teachers in their teaching practices, with 

Brazilian students, regarding the myth, offering theoretical and practical support to identify and deconstruct it. 

The research was carried out with the students of a community of the city of Porto Velho / RO in a Spanish 

language extension course basic level. Theoretical contribution was the studies of Camorlinga (1997), 

Kulikowski and González (1999), Villalba (2004), Coracini (2007) and Valdez (2012). Thus, it is discussed the 

importance of the demystification of preconceived concepts in the teaching of foreign language, from the 

identification and analysis of the stereotype, in order to contribute to an effective work. For that, a qualitative 

field research was carried out with the application of questionnaires, containing open and subjective questions, 

with presentation of free text responses. The presence of the stereotype "facility" among the students was 

identified, although it was verified that most of them did not have knowledge about the Spanish language. 

Likewise, it was identified that the opposite "difficulty", equally, can be a stereotype produced by the students, 

among other situations that can provoke misunderstandings about the language. 

 

Keywords: Spanish language. Stereotype. Learning process. 
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Introdução 

 

O presente artigo visa apresentar os resultados de uma pesquisa sobre o estereótipo da 

língua espanhola como ―língua fácil‖ detectado em um grupo formado por jovens e adultos de 

uma comunidade de Porto Velho-RO, realizada durante um curso de extensão de língua 

espanhola nível básico. A pesquisa teve como objetivo inicial verificar a existência deste mito 

entre o grupo de estudantes para, então, desmistificar conceitos no decorrer do contato com o 

processo de aprendizagem.  

Este trabalho tem relevância no que se refere à iniciação em pesquisa no âmbito de 

sala de aula, envolvendo o processo de ensino-aprendizagem de língua estrangeira. Além 

disso, pretende contribuir para o trabalho de professores de línguas em suas práticas de 

ensino, com alunos brasileiros, relativo aos estereótipos criados por eles, oferecendo suporte 

teórico e prático para identificá-los e desconstruí-los.  

A pesquisa foi referenciada pelos seguintes questionamentos: O estereótipo língua 

fácil faz parte do imaginário do aluno? E de que forma isto influencia na aprendizagem? 

 

Identificação do objeto pesquisado 

 

Partiu-se da premissa que o estereótipo da língua fácil está presente no imaginário do 

aluno brasileiro, podendo influenciar negativamente no processo de aprendizagem, pois a 

crença na facilidade pode dificultar a aprendizagem no momento de transferência da Língua 

Materna para a Língua Estrangeira, quando este fato passa a funcionar como elemento 

bloqueador. A crença prévia da facilidade do espanhol pode decepcionar o aluno ao se deparar 

com a complexidade da língua. 

Para tanto, o estereótipo será considerado, neste trabalho, segundo Walter Lippman 

(1922) como imagens mentais que um indivíduo forma sobre determinada realidade, com a 

característica de serem frequentemente simplificações da realidade. 

 

Metodologia 

 

Realizou-se uma pesquisa de campo de caráter qualitativo durante a realização de um 

curso de extensão de língua espanhola, ofertado à a jovens e adultos da comunidade São Luiz 
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Gonzaga do bairro Meu Pedacinho de Chão, tendo como objetivo proporcionar noções iniciais 

sobre a língua espanhola.  

Efetuou-se aplicação de questionários iniciais, no ato da inscrição e questionários 

finais, no término do curso, contendo perguntas abertas e subjetivas, com apresentação de 

respostas em texto de forma livre. Durante as aulas, realizou-se observação, análise e registro 

das dificuldades apresentadas pelos alunos.  

O projeto intitulado ¡Español para todos! visava à interação comunicativa com uso de 

vocabulário da vida cotidiana por meio de atividades dinâmicas entre os alunos e o 

desenvolvimento dedutivo, com objetivo de desmistificar a possível facilidade na 

aprendizagem do espanhol que poderia gerar expectativas equivocadas. 

O projeto pretendeu proporcionar a comunicação por meio de atividades lúdicas e da 

interação entre os participantes, levando o aluno a um conhecimento prático do uso da língua 

estrangeira, contribuindo para novas perspectivas sobre a aprendizagem da língua.  

Através do enfoque comunicativo e por meio do ensino de funções comunicativas, foi 

dada uma atenção especial às produções textuais dos alunos, contribuindo para a produção 

oral e escrita, sem renegar a interpretação de textos, necessária para a compreensão dos 

assuntos.  

Trabalharam-se também os falsos cognatos (heterossemânticos, heterogenéricos e 

heterotônicos) com objetivo de facilitar o ensino do vocabulário pertencente a estes grupos, 

que pela proximidade, poderiam gerar possíveis equívocos. Esclarecendo estas semelhanças e 

diferenças, estaria facilitada a produção comunicativa dos alunos. Conforme os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio: ―Trabalhar por analogias ou oposições entre 

palavras a partir de temas é mais produtivo do que propor a simples memorização de listas de 

vocábulos dissociados de contextos‖ (PCNEM, 2002, p. 105).  

Assim, o trabalho se deu de forma produtiva no contexto da metodologia empregada. 

Os erros foram encarados como aspectos positivos, uma vez que as aulas pretendiam 

estimular a dedução e a participação dos alunos. 

Para trabalhar os conteúdos, utilizou-se aulas expositivas com o auxílio de Datashow, 

notebook, som, figuras, músicas, jogos, quadro, pincel, cópias sobre os conteúdos propostos, 

atividades que desenvolviam a expressão oral e escrita, diversos tipos de textos com e sem 
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imagens para compreensão leitora e atividades escritas durante as aulas, visando desenvolver 

as quatro habilidades. 

A avaliação foi realizada através de observação e registro contínuo do desempenho 

dos alunos, permitindo acompanhar o processo de ensino-aprendizagem, nas atividades 

propostas.  

 

Fundamentação teórica 

 

A proximidade entre as línguas latinas, em específico ao que se relaciona ao par de 

línguas português/espanhol, pode gerar a hipótese de um aprendizado fácil para o falante 

brasileiro. De acordo com o que se tem estudado, esta aparente facilidade pode provocar a 

falta de interesse pela aprendizagem da língua espanhola, pois se acredita que haja uma 

grande semelhança no que se refere à escrita e à pronúncia, logo, para o senso comum, estudar 

estes aspectos seria o suficiente para saber falar espanhol.  

Entretanto, como explicar os diferentes níveis de aprendizagem entre os estudantes e 

principalmente a influência exercida pela língua materna na estrangeira? Essa tão falada 

facilidade, 

 
[...] permite inclusive revisar a hipótese da similaridade como fator de aprendizagem 

ou, pelo menos, permite restringi-la condicionando-a ao grau de proximidade 

interlingüística, percebida pelo aprendiz e a definição de aspectos em que se dá esta 

facilidade. (VILLALBA, 2004) 
     

Deste modo, percebe-se que os alunos brasileiros concebem a aprendizagem de 

espanhol como sendo fácil pela simples proximidade existente entre essas línguas de origem 

latina, entretanto, essa impressão inicial pode ser ilusória, pois as influências sociais 

produzem estereótipos advindos de conceitos preconcebidos como a própria crença de dizer 

que a língua é fácil.  

Esta perspectiva seria difundida, produzida e reproduzida pela própria sociedade e 

manifestada no encontro com a língua no contexto da sala de aula, conforme Valdez (2012, 

p.75),  

[...] esse contato com a língua estrangeira provoca no sujeito aprendiz experiências de 

estranhamento, pois o encontro de culturas proporcionado pela aprendizagem de uma 

língua estrangeira causa o consequente conflito das relações sociais entre povos, 

evidenciando as relações de poder e forças implicadas nas relações linguísticas. 
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Desta maneira, ocorre choque cultural e de conceitos que se produzem a partir do 

contato com a língua estrangeira, podendo provocar determinadas percepções por parte do 

estudante com relação ao estrangeiro e à língua meta. 

Na aprendizagem de uma língua estrangeira, a língua materna seria usada como base 

na produção de estruturaras no idioma estrangeiro toda vez que o aluno enfrentasse 

dificuldades, por falta de familiaridade com essa língua. 

Em estudo realizado por Valdez (2011) foram analisadas as imagens presentes nos 

discursos dos estudantes de espanhol sobre a língua espanhola. Entre as representações, a 

imagem da língua fácil estava presente. A autora verificou que o mito da língua fácil faz parte 

do imaginário do aluno por influência dos meios publicitários. Apresenta-se também essa 

difusão pelos meios de comunicação, principalmente, em cursos preparatórios para vestibular, 

em que a língua espanhola teria uma suposta facilidade na aprendizagem em desfavor da 

inglesa. Essa realidade, portanto, ―[...] revela um discurso característico dos ideais neoliberais, 

no qual se atravessa o discurso publicitário que revela a promoção da língua espanhola como 

um produto difundido pela rapidez da aprendizagem‖ (VALDEZ, p.80). Percebem-se, assim, 

os interesses de mercado por detrás da difusão do mito. 

Coracini (2007) explica que o discurso publicitário se vale do imaginário social para 

atingir o interlocutor, ao mesmo tempo em que contribui para a ―objetificação‖ da educação e 

do ser humano, cada vez menos senhor de si e cada vez mais iludido a respeito de sua 

liberdade. 

No que se refere ao processo de aprendizagem, a semelhança entre a língua espanhola 

e a língua portuguesa causa equívocos na compreensão, tradução e oralidade dos alunos 

levando-os ao erro e ao desestímulo em aprender outra língua. Conforme Kulikowski e 

González (1999, p. 2): 

 
En el caso de la lengua española, es posible delinear bastante bien el perfil del 

estudiante brasileño que habitualmente la busca y, usando una metáfora de Sharwood 

Smith (1988), los ―escenarios de desarrollo‖ (Developmental Scenarios) en que 

generalmente se sitúa con sus estrategias de aprendizaje. En el primero de ellos, el 

español es fácil y semejante a su lengua materna, tan fácil que puede entender todo y 

no necesita estudiarlo. No tarda mucho para que el escenario cambie del todo y para 

que descubra que el español es ―otra lengua‖, que es difícil - ¡muy difícil!- , que jamás 

podrá conocerla plenamente y mucho menos usarla bien, etc.  
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Desta forma, o aluno brasileiro usa suas próprias estratégias de aprendizagem com 

base em sua representação do espanhol como sendo uma língua fácil e não demora muito para 

que se dê conta que qualquer processo de aprendizagem de língua estrangeira é complexo. 

Valdez (2012) afirma também que o aluno desenvolverá a competência linguística 

para alcançar a comunicação, se este se empenhar e se envolver no processo de aprendizagem. 

É importante ressaltar que a afirmativa contrária à crença também é prejudicial, afirmar que a 

língua é difícil pode provocar equívocos, pois a oposição também pode desmotivar o aluno e 

levar à rejeição da outra língua. 

Segundo o exposto nas Orientações Curriculares Nacionais:  

A promessa de facilidade que a Língua Espanhola traz inicialmente para os 

aprendizes brasileiros se vê muito rapidamente frustrada, e é muito comum que 

estudantes passem de uma expectativa positiva quanto à rapidez da aprendizagem do 

Espanhol para uma fase que pode ir da desconfiança e medo à conclusão de 

impossibilidade, uma impossibilidade que leva a grandes índices de desistência. 

(OCN, 2006, p. 140)  

 

A constatação de dificuldade, que também se trata de um mito no ensino-

aprendizagem de línguas, pode provocar a rejeição e o preconceito em relação à outra língua, 

impedido ou dificultando o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, que, em muitos 

casos, ficam desmotivados e acabam desistindo dos estudos. 

Deste modo, surge a necessidade de descobrir se os estudantes têm a percepção da 

relação existente e de estabelecer o limite desta proximidade, pois, conforme Camorlinga 

(1997) ―À ambiguidade proximidade-distância antes detectadas corresponderá o binômio 

facilidade-dificuldade. ‖ Este fato, portanto, demonstra a importância de estabelecer a 

harmonia desta bivalência para esclarecer dúvidas e contribuir no desenvolvimento da 

aprendizagem dos estudantes brasileiros.  

 

Resultados 

 

Primeiras impressões 

 

No ato das inscrições para o curso foi aplicado um questionário elaborado pelas 

próprias pesquisadoras, com o objetivo de observar as impressões sobre o conhecimento que 
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cada aluno possuía sobre a língua espanhola. A pesquisa foi realizada com onze alunos de um 

grupo formado por jovens e adultos.  

Primeiramente, questionou-se se o idioma era fácil ou difícil, dos onze participantes, 

sete se referiram ao idioma como sendo fácil e quatro disseram ser difícil. Do total, seis 

afirmaram nunca ter tido contato com a língua e cinco disseram que tiveram algum tipo de 

contato com a língua apenas na escola.  

Sobre a importância de aprender espanhol, disseram que seria para adquirir mais 

conhecimento, porque é bom aprender outro idioma, porque depois do inglês é a língua mais 

falada, porque poderá servir para o futuro, para poder se comunicar em outra língua e para 

melhorar o currículo. 

 Declararam também que a língua espanhola é bonita e mais fácil que o inglês, que 

abre portas para o mercado de trabalho, que é necessária de se aprender, porque ―é legal‖ e 

porque a pronúncia é bonita. 

Desta forma, se confirmou, em muitas das declarações, que o espanhol para eles é fácil 

tanto na pronúncia, quanto na escrita. 

 

Desconstrução da primeira impressão 

 

Conforme a pesquisa de Quast (2003) sobre estratégias de aprendizagem e de 

comunicação, os resultados apontaram que: 

 

[...] os alunos recorrem à LM para compensar dificuldades ao processarem e 

produzirem na LE. Entre as estratégias de comunicação, observou-se, por exemplo, a 

mudança de código, a tradução literal, a cunhagem de palavras e a mímica (QUAST, 

2003, p. 92). 
 

Durante as aulas do curso, estas estratégias também foram constatadas, observou-se 

que os alunos faziam comparação da estrutura linguística do português e do espanhol e 

perceberam que nem toda a comparação funcionava. No entanto, não se pode negar que a 

comparação, em muitos casos, funciona, mas não em todos. Assim, deve-se explicar ao aluno 

o perigo da generalização que leva à possibilidade de frustração.  

Constataram-se também transferências da semântica de uma língua para a outra. 
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Espanhol Português 

pelado careca 

apellido sobrenome 

sobrenombre/apodo apelido 

llamar ligar 

 

Na pronúncia, também percebeu-se esta transferência, quando pronunciavam as 

palavras em espanhol, utilizando-se dos sons do português, como nas palavras muchacho, 

mucho e chico. Pronunciavam ―h‖ com som de ―r‖, entre outros casos. 

No fim do curso, foi solicitado aos alunos que escrevessem suas impressões sobre a 

língua espanhola com o fim de reafirmar ou não as concepções iniciais. Os alunos 1, 2 e 6 

disseram que:  

 

Não tinha noção do que era espanhol. No entanto, achava que era mais fácil que 

inglês. Após [...] o curso ―Espanhol para todos‖, realmente, mudei meu modo de 

pensar, espanhol é muito difícil. (Aluno 1) 

 

A língua me pareceu muito mais complicada do que antes. A língua é complexa e 

bem difícil. Acho até mais do que o inglês, porque muitas palavras apesar de 

parecidas têm significados diferentes, e isso confunde muito. (Aluno 2) 

 

Continuo achando o espanhol muito difícil de ser entendido quando tem que ser 

escutado, porém ao se ler torna-se um pouco mais fácil de ser compreendido. (Aluno 

6) 

 

Ao analisar as respostas, pode-se dizer que eles passaram a ter uma ideia real sobre a 

aprendizagem do espanhol. Também refletiram sobre a dificuldade de leitura e audição. Desta 

forma, perceberam as diferenças semânticas, fonéticas e morfológicas de uma língua para 

outra. Sobre isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio dizem (2002. p. 

109): ―Faz parte das competências em língua estrangeira no ensino médio adquirir 

vocabulário por associação semântica de semelhanças ou não com a língua materna (palavras 

―transparentes‖ e falsos cognatos) ‖. 

Verificamos esse fato, novamente, na fala do aluno 2: 

 

 [...] muitas palavras apesar de parecidas têm significados diferentes, coisas muito 

estranhas e termos parecidos, mas com significados diferentes‖.    
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Outros alunos comentaram também que: 

 

Descobri que espanhol é interessante, legal e um pouco menos confuso do que eu 

pensava, a pronuncia é meio complicada, mas com prática, fica mais fácil. (Aluno 3) 

 

Têm coisas difíceis outras fáceis e também muito estranhas. [...] achei que ia ser 

difícil, mas eu estava enganado. (Aluno 5) 

 

No começo eu achei que era muito difícil, e logo vi que não [...], fui aprendendo a 

pronunciar [...] algumas palavras e textos, mas isso porque eu ainda não tinha 

conhecimento da língua espanhola, agora que estou conseguindo pronunciar 

algumas coisas posso ver que é só ter dedicação e esforço para aprender 100%. 

(Aluno 7) 

 

Já o aluno 8 disse que: 

  

Anterior ao curso achava que era fácil a assimilação ortográfica e auditiva, em 

comparação com nossa língua portuguesa. Agora percebo dificuldades na escrita por 

ter termos parecidos, mas com significados diferentes. Com a prática de exercícios 

em sala, ficou mais fácil assimilar. (Aluno 8) 

 

Na resposta do aluno 8, fica clara a desconstrução do mito e o desenvolvimento da 

aprendizagem, quando não se tem a barreira do preconceito que o mito pode produzir. Assim, 

―Al eliminar las barreras de las percepciones y creencias equivocadas se allana el camino 

hacia un proceso enseñanza/aprendizaje sin pesadas cargas míticas e inútiles. ‖ (RONCERO, 

p. 30).  

Por conseguinte, há a necessidade de eliminação destas barreiras para que o caminho 

rumo à aprendizagem da língua espanhola seja plano e livre do peso que os mitos trazem para 

este processo. 

 

Sobre a desconstrução 

 

A partir da desconstrução do estereótipo é possível desmistificar os conceitos 

preconcebidos que a própria mídia e a sociedade ajudam a difundir entre os estudantes. Ser 

fácil ou difícil, já não irá interferir no processo de ensino-aprendizagem, facilitando a 

assimilação dos conteúdos e a produção de textos orais e escritos.  

Assim, reafirma-se a importância de se romper os paradigmas sobre as imagens 

construídas no ensino de língua espanhola, contudo, devem-se tomar os devidos cuidados para 
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não levar o estudante a concluir o oposto, a dificuldade, pois os dois extremos podem levar os 

estudantes a conclusões equivocadas e confusas sobre a aprendizagem que, em muitos casos, 

causam o desestimulo, a rejeição e/ou o preconceito sobre a língua.  

Conforme a proposta das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, ―é 

fundamental trabalhar as linguagens não apenas como formas de expressão e comunicação, 

mas como constituintes de significados, conhecimentos e valores. ‖ (OCN, 2006, p. 131). Isso 

expressa a grande complexidade existente em uma língua e como seus significados estão 

imbuídos de valores que muitas vezes só fazem sentido quando se encontram em 

determinados contextos sociais.  

Desta forma, os dizeres sobre o outro são constituídos por representações (ou imagens) 

desse outro, num imaginário que, ao mesmo tempo, interfere, de alguma maneira, na 

configuração identitária do sujeito (CORACINI, 2007).  

Logo a língua é a expressão dos conhecimentos que historicamente pertencem a uma 

determinada cultura e que estando em seu meio parecem óbvios. Sendo assim, a difusão das 

línguas leva também a criação dos estereótipos formados dentro das diferentes culturas e que 

podem influenciar o processo de aprendizagem de forma positiva ou negativa, como no caso 

da possível facilidade/dificuldade existente entre o português e o espanhol. 

 

Conclusão 

 

Verifica-se, portanto, que se deve desconstruir o estereótipo da língua fácil entre os 

alunos brasileiros, pois esta crença pode provocar bloqueios ou expectativas equivocadas no 

processo de aprendizagem, impedindo que o estudante desenvolva os estudos de forma 

autêntica, espontânea e efetiva.  

O estudo revelou que há evidências deste estereótipo no grupo de estudantes, embora, 

muitos destes alunos, não tivessem o conhecimento da língua espanhola. Essa realidade 

demonstra que o estereótipo fez parte do imaginário deles.  

Durante as aulas, constatou-se que os alunos recorriam sempre à língua materna para 

atribuir significados na língua estrangeira, usando estratégias como mímica, transferências de 

sons e de palavras e ―tradução ao pé da letra‖ ou tradução literal, o que, em muitos casos, não 
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funcionava da forma como eles esperavam. Nestes momentos, detectou-se que eles tinham 

noção dessa semelhança entre as línguas, mas isso nem sempre ajudava.  

Ao se trabalhar com os falsos cognatos e com as funções comunicativas de forma 

contextualizada, pretendeu-se facilitar a diferenciação e a semelhança entre as línguas e, com 

isso, contribuir para o desenvolvimento das atividades realizadas em sala. 

Depois das aulas, alguns alunos mudaram sua opinião inicial sobre a língua espanhola, 

afirmando ser difícil. Neste ponto, há de se ter o cuidado para não levar o estudante a concluir 

o oposto, indo para a formação do estereótipo difícil, pois os dois extremos ―língua fácil‖ ou 

―língua difícil‖ podem levá-lo à conclusões equivocadas e confusas sobre a aprendizagem 

que, muitas vezes, podem causar desestímulo, rejeição e preconceito sobre a língua.  

Desta forma, este estudo demonstrou a importância de se trabalhar a desconstrução das 

imagens estereotipadas, produzidas pelos alunos brasileiros sobre o estudo da língua 

espanhola e, principalmente, identificar e desmistificar a possível facilidade/dificuldade do 

idioma para que não cheguem a conclusões equivocadas que podem gerar a desmotivação em 

relação ao estudo de línguas estrangeiras. 

Finalmente, sabemos que esta discussão não se encerra aqui, espera-se que as 

reflexões sobre este tema continuem por parte dos professores de línguas estrangeiras na 

busca por entender o imaginário do aluno e de realizar um trabalho que colabore para a 

desconstrução de estereótipos e preconceitos, de forma a facilitar o processo de ensino-

aprendizagem.  
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RESUMO 

A formação continuada nada mais é que uma reflexão mais profunda do seu desenvolvimento profissional, 

diante de tantas atribuições, inovações e responsabilidades, os professores precisam estar instigados e motivados 

para desenvolverem seu ofício. Pode até parecer redundante, mas é inevitável reconhecer que o professor é peça 

fundamental para provocar, causar qualquer tipo de mudança de qualidade na educação, mas para que essa 

mudança aconteça os professores precisam sentir-se motivados em participar das formações. Este artigo tem 

como objetivo central refletir sobre a seguinte inquietação. Formação continuada como ação reflexiva na prática 

dos docentes do segmento infantil. Estamos em constantes transformações sendo assim o conhecimento também, 

o conhecimento validado agora já não pode ser visto com a mesma veracidade daqui alguns dias, horas ou 

segundos. Inovar faz parte da prática envolvendo a qualidade. Sendo assim é necessário que haja uma prática 

estruturada entre coordenação pedagógica e professores e que ambos tenham a mesma ideia e o objetivo no 

caminho a ser traçado. Assim criando possibilidades de ampliar conhecimento, competências as habilidades para 

a promoção de uma educação baseada na qualidade.  

 

Palavras-chave: Formação continuada. Reflexão. Educação infantil. 

 

 

ABSTRACT 

Continuing education is nothing more than a deeper reflection of their professional development, in the face of 

so many attributions, innovations and responsibilities, teachers need to be instigated and motivated to develop 

their craft. It may seem redundant, but it is inevitable to recognize that the teacher is a key player in provoking, 

causing any kind of quality change in education, but for that change to happen teachers need to feel motivated to 

participate in the formations. This article has as main objective to reflect on the following restlessness. 

Continuing education as a reflexive action in the practice of teachers of the children's segment. We are in 

constant transformations and so is the knowledge as well, the knowledge validated now can no longer be seen 

with the same truth in a few days, hours or seconds. Innovating is part of the practice involving quality. 

Therefore it is necessary that there be a structured practice between pedagogical coordination and teachers and 

that both have the same idea and the objective in the way to be traced. Thus creating possibilities to expand 

knowledge, skills and abilities to promote quality-based education. 

 

Keywords: Continuing education. Reflection. Early childhood education. 

 

 

Introdução 

 

Este artigo científico visa causar nos profissionais da Educação infantil a sensibilidade 

quanto a importância de participar das formações continuadas como ferramenta em benefício 

à reflexão das suas práticas diante das inovações sociais, tecnológicas, científicas e 
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emocionais. É saliente perceber também que muitas vezes estes encontram-se perdidos diante 

dos desafios enfrentados diariamente em sua vivência prática. 

A formação continuada é urgente e necessária não serve meramente para desenvolver 

artefatos técnicos, mas, principalmente, como espaço para o diálogo, a reflexão e troca de 

experiências.  

A educação infantil é a base, o alicerce para uma educação de sucesso, o contrário do 

que muitos pensam. Para atuar na educação infantil o professor deve estar atualizado e 

informado, pois diante das mudanças torna-se necessário compor, um leque de conhecimentos 

que perpassam entre o âmbito emocional, social, motor e cognitivo e para isso é de suma 

importância que este profissional acompanhe o processo evolutivos para assim cumprir de 

excelente forma o seu ofício na educação infantil, e cumprir com o seu real objetivo que é 

desenvolvimento pleno dos alunos. Entretanto, mesmo com algumas mudanças significativas 

no campo da educação infantil, ainda encontramos situações que precisam ser melhor 

organizada, planejada em favor de um trabalho educativo de qualidade.  

Nesse sentido, compromete-se com o papel de apresentar a necessidade da formação 

continuada como processo de educação, busca de novos conhecimentos e atualizações e, 

principalmente, como exercício reflexivo do saber e fazer pedagógico na escola infantil. 

Alguns educadores sustentaram teoricamente os direitos e os deveres dos professores a 

participação da formação continuada e a suas atuações diante das reflexões que tangem as 

(diante das) formações continuadas e suas ações. 

Em seguida discorrer-se-á sobre qual o real desejo dos professores de educação 

infantil nas formações continuadas e a educação continuada como reflexão das práticas. 

 

A formação continuada direito garantido 

 

Entende-se que a formação inicial se dá a partir da graduação e é base importante para 

o exercício da docência. Mas, sendo insuficiente, requer do professor uma atitude de busca de 

uma formação continuada, ao longo de todo o exercício profissional. Neste cenário, Nóvoa 

(1992) afirma que: 

A formação não se constrói por acumulação de cursos, conhecimentos ou 

técnicas, mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 

práticas e de (re) construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso 
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é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto de saber a experiência. 

(1992. p. 25) 

 

A Formação Continuada tem, entre outros, o objetivo de propor discussões teóricas 

que possam colocar os profissionais atualizados, em termos de novas metodologias de ensino, 

bem preparados diante do ambiente de construção da educação e, com isto, contribuir para as 

mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da ação pedagógica na escola, 

consequentemente, da educação. Conforme anteriormente dito, conhecer novas teorias faz 

parte do processo de construção profissional, mas teorias não bastam. 

Faz-se necessário, portanto, que estas discussões teóricas mobilizem o professor a 

relacioná-las com seu conhecimento prático construído no seu cotidiano, com suas 

experiências. Como assevera (NÓVOA, 1992; PERRENOUD, 2000). 

Mello (2001) também reconhece que a educação escolar é uma política de constituição 

de cidadania. Destaca que a formação de profissionais de cada área contribui para a melhoria 

para aquelas áreas enquanto prestação de serviços à sociedade. Um exemplo disto é a 

formação de bons médicos para melhoria da saúde. No entanto, afirma a autora, isto não 

acontece quando se tratar da educação para a formação de professores. Aqui, parece que a 

situação é simetricamente invertida, entre a formação e o exercício profissional do professor.  

O processo de formação continuada não é novidade, atualmente tem-se aberto os 

horizontes de discursões apresentando a relevância de se fazer as formações continuadas 

relacionando a necessidade de qualidade no âmbito escolar. 

A formação continuada deveria ser um pré-requisito para os professores, pois é através 

do estudo, da pesquisa, da reflexão, do constante contato com novas competências e 

concepções que se garante e promove a mudança, e toda essa transformação na educação e 

consequentemente na sociedade. 

Com tantos problemas que assombram as escolas como: o tráfico, o bullying, a 

desigualdade cultural, classes sociais diferenciadas, escolas para ricos, inclusão, entre outras 

são situações que colocam o professor sempre à prova de seu conhecimento e comportamento. 

A cobrança se faz presente a todo instante, seja através de títulos acadêmicos, cursos de 

atualizações, posturas ou práticas. Considerando todas essas cobranças os professores não 

podem deixar que a qualidade do ensino sofra com essas segmentações e mutações sendo 

preciso lutar para conseguir se estabelecer como um profissional de qualidade e capaz. 
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A lei de Diretrizes de Bases da Educação LDB (9394 96) determina que os programas 

de educação mantenham o programa de educação continuada para os profissionais dos 

diversos níveis. 

Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 

de carreira do magistério público: 

 I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos 

; II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 

periódico remunerado para esse fim; 

 III - piso salarial profissional; IV - progressão funcional baseada na titulação 

ou habilitação, e na avaliação do desempenho; 

 V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 

de trabalho;  

VI - condições adequadas de trabalho (BRASIL, 1996, p. 21) 

 

Percebemos que a lei garante o quadro de carreira com progressão e piso salarial, bem 

como destaca também a necessidade da capacitação remunerada ou não do professor. A lei 

deve ser cumprida, basta que a categoria se fortaleça, para que se possa lutar por esse ideal. O 

gestor pode contribuir na valorização e formação continuada dos professores, fazendo com 

que sintam recompensados com a escolha de sua profissão. 

Dessa forma, os (as) professores (as) precisam refletir sobre a maneira ideal de lutar 

pela categoria. Os gestores devem colaborar com os educadores. Se não há possibilidade de 

ajudar no aspecto aumento do salarial, devem procurar outras formas, dentro da instituição 

que atuam para amenizar os problemas relacionados a tal eles.  

A formação continuada é uma das formas de valorização do profissional onde o gestor 

pode e deve colaborar com o (a) professor (a) levando-o a refletir sobre sua posição, bem 

como dar suporte pedagógico e administrativo para o seu aperfeiçoamento. Sobre esse assunto 

a LDB esclarece que: 

A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos objetivos 

dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características de cada fase 

do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:  

1º- A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço;  

2º- Aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituição de 

ensino e outras atividades. 

 

Outro ponto importante é pensar no professor como um cidadão que tem seus deveres 

e também tem seus direitos, segundo Saviani (1986, p. 76), "[...] ser cidadão significa ser 

sujeito de direitos e deveres. Cidadão é, pois, aquele que está capacitado a participar da vida 
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da cidade literalmente e, extensivamente, da vida da sociedade [...]‖, os professores são a 

chave para criar cidadãos e devem ser tratados como tal, afinal são eles que ensinam e 

encaminham os alunos, através da aprendizagem, para a cidadania. Estas preocupações são 

constantes no dia a dia da escola e do professor, enquanto cidadão e formadores de cidadãos. 

O professor não pode desistir nunca, pois ser professor enobrece o cidadão, a escolha 

dessa profissão deve trazer respeito, sabedoria e humildade para sua valorização. 

Acredita-se que o ser humano, constrói-se a cada dia, hora e instantes, e quando 

falamos do magistério, não podemos acreditar que a graduação é o suficiente para sua atuação 

como docente, seja qual for o segmento, infantil, fundamental, médio ou graduação. 

O ato de se desafiar torna-se importante para evitar a própria zona de conforto, pois 

uma vez que fazer sempre as mesmas coisas, seguir uma rotina já determinada e ter roteiro 

pronto podem trazer consigo o sossego da estabilidade, no entanto vão influenciar diretamente 

para que o cérebro, os hábitos e o comportamento se torne preguiçoso. E diante de uma breve 

análise de que área funcional que se deseja evoluir pode-se concluir que qualquer âmbito que 

venha a reorganizar a sua rotina para que possa ter excelência, para que se possa oferecer mais 

e para que se adquira mais habilidades é provavelmente o que se deve colocar em prática. 

É bem provável que durante o processo de mudança de atitudes haja um desânimo, 

entretanto, o processo de evolução será decorrente dessas ações esse o objetivo é ser ter mais 

para ser mais o caminho não se torna tortuoso. 

Assim o aumento na qualidade do ensino é uma exigência dos tempos modernos 

quando o progresso e as inovações estão constantemente persistindo por espaço e o 

profissional consciente na conquista da maturidade. 

Na mesma perspectiva os autores Nóvoa (1991), Freire (1991) e Mello (1994) 

afirmam que a saída possível para a melhoria da qualidade do ensino, dentro do contexto 

educacional contemporâneo, além de ser uma tentativa de resgatar a figura do mestre tão 

carente do respeito devido a sua profissão tão carente e desgastada nos dias atuais. 

Sobre isso Gramsci in Rodrigues afirma: 

A escola cumprirá bem sua função e aqueles que ensinam se tornarão 

mediadores competentes se for possível realizar a síntese do antigo com o 

novo, isto é, da história passada cultural do país com a realidade do presente 

do país, se a escola transformar os homens que frequentam em cidadãos que 

conhecem o passado e ao mesmo tempo, se integra com agentes históricos na 

construção do futuro da sociedade. (2001, p. 60) 
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Nesse sentido compreende-se que o professor necessita estar em constante busca, para 

assim contrapor o que foi aprendizado com o que é atualmente construído ou prendido. Pois a 

qualidade do corpo docente é um critério que não se pode abrir mão e para isso, esse docente 

necessita estar motivada, provocado a constante busca. 

Mas, para que realmente a formação continuada atinja seu objetivo, precisa ser 

significativa para o professor. Segundo Nascimento (2000), as propostas de capacitação dos 

docentes têm apresentado baixa eficácia, e algumas das razões apontadas são: a desvinculação 

entre teoria e prática; a ênfase excessiva em aspectos normativos; a falta de projetos coletivos 

e/ou institucionais; entre outros. 

Embora a formação continuada deva atender às necessidades do professor no seu 

cotidiano, ela não pode ser entendida como um receituário, ou seja, um conjunto de modelos 

metodológicos e/ou lista de conteúdos que, se seguidos, serão a solução para os problemas. Os 

processos de formação continuada podem ser valiosíssimos, se conseguirem aproximar os 

pressupostos teóricos e a prática pedagógica. A formação continuada deve ser capaz de 

conscientizar o professor de que teoria e prática são ―dois lados da mesma moeda‖, que a 

teoria o ajuda a compreender melhor a sua prática e a lhe dar sentido e, consequentemente, 

que a prática proporciona melhor entendimento da teoria ou, ainda, revela a necessidade de 

nela fundamentar-se. 

Outro fator a ser levantado reside quanto a identidade profissional dos que se dedicam 

realmente ao ofício, pois a educação no mundo globalizado, se mostra como um ofício que 

requer os mais diversificados conhecimentos, uma avalanche de ideias, habilidades em seus 

procedimentos, transformações estratégicas em ensinar, em lidar com os alunos e excelentes 

atitudes, valores, hábitos bem como também condições pessoais para o ensino. 

Assim surgem as dicotomias se arte ou ofício? Se teoria ou prática? Se vocação ou 

profissão? E numa concepção moderna da tarefa do professor requer a inclusão da autonomia, 

capacidade de decisão e criatividade fomentada pela capacitação, pelo seu amadurecimento 

funcional. Por isso quanto maior e mais rica for sua história de vida funcional e pessoal, 

maiores serão as possibilidades do desempenho de uma prática educacional significativa. 

 

O que querem os professores na formação continuada 
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A capacitação dos professores é a melhor forma de se fazer uma educação de 

qualidade, melhores professores formam melhores alunos, pois os alunos que apreendem com 

professores motivados, mas bem preparados consequentemente tem mais sucesso no seu 

desenvolvimento escolar. 

A formação continuada ultimamente é voltada pela oferta, o que acaba perdendo um 

pouco o seu objetivo, onde se apegam a um único grupo, generalizando o perfil dos 

professores, pois palestra para todos, não é o mais adequado, isso faz com que muitos 

profissionais não tenham interesse em participar das formações ofertadas. 

Alguns professores relatam que a conquista de métodos e ferramentas conceituais 

baseados em seus mais diversos saberes podem ser conquistados mediante interação com 

outros profissionais mais capacitados ou não, ingressando num ciclo permanente de 

aperfeiçoamento, já que teoriza sua própria prática, seja consigo mesmo, seja com uma equipe 

pedagógica buscando reflexão construtiva para os novos conhecimentos, os quais certamente 

serão reinvestidos em ação. Ainda é necessário repensar em políticas públicas para a garantia 

de formação continuada que atenda às necessidades reais de cada docente, alinhar formação a 

prática para a garantia da formação e reflexão das suas ações como educador. 

 

Como garantir o direito a formação continuada dos professores 

 

Mas o que entendemos por qualificação? De acordo com o dicionário Aurélio de 

Língua Portuguesa, o vocábulo ―formação‖ deriva do latim formatione e tem o sentido de 

formar, construir, que por sua vez, está em processo de interação e de transformação de 

conhecimentos. O educador Freire (1996) já se referiu à formação como um fazer permanente 

que se refaz constantemente na ação, certo que a formação não se dá apenas por acúmulos de 

conhecimentos, mas também em conquistas construídas com a ajuda de livros, mestres, das 

conversas entre professores, da internet, Freire já dizia que ninguém forma ninguém, cada um 

forma a si mesmo, é possível compreender que o conceito de formação esta suscetível de 

inúmeras perspectivas, mas se tem associados ao desenvolvimento pessoal e profissional, a 

respeito da questão pessoal, também Garcia tem a esclarecer que: 

 

O processo de desenvolvimento que o sujeito humano percorre até atingir um 

estado de plenitude pessoal [...] Inclui problemas relativos aos fins e/ou 
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modelos a alcançar, os conteúdos/experiências a assumir, ás interações 

sujeito-meio, aos estímulos e plano de apoio no processo. Mantém relação 

com o ideológico cultural, como espaço que define o sentido geral dessa 

formação como processo. (GARCIA, 1999, p. 19) 

 

A formação continuada deve partir também do interesse dos docentes, quais precisam 

assumir a responsabilidade em fazer a educação de qualidade, o que requer que esses 

profissionais acompanhem as inovações, às novas tendências e superem os desafios para 

desenvolver as potencialidades dos alunos. Mas para desenvolver potencial dos alunos o 

professor precisa estar atualizado, estar atuante na busca constante do conhecimento 

científico, ter embasamento, conhecimento e experiências. 

Atualmente com a era digital existe uma facilidade maior do professor garantir sua 

formação continuada sem necessariamente depender que as secretarias de educação, 

coordenadores pedagógicos, mas é necessário que o professor também se coloque no papel de 

aluno e vá em constante busca da aprendizagem em benefício a qualidade da educação. 

Além dos cursos ofertados pelas entidades governamentais, existe os cursos ofertados 

em: Plataformas, EAD Educação a Distância, Palestras, oficinas, workshop, seminários entre 

outros. 

O Ministério da Educação tem alguns programas voltados à formação continuada entre 

eles podemos citar: 

 

O Pró-Infantil é um curso em nível médio, à distância, na modalidade 

Normal. Destina-se aos profissionais que atuam em sala de aula da educação 

infantil, nas creches e pré-escolas das redes públicas – municipais e estaduais 

e da rede privada, sem fins lucrativos comunitárias, filantrópicas ou 

confessionais conveniadas ou não, sem a formação específica para o 

magistério. Condições de crescimento ao profissional que atua na educação 

infantil (BRASIL) 
 

Com material pedagógico específico para a educação à distância, o curso tem a 

metodologia de apoio à aprendizagem em um sistema de comunicação que permite ao cursista 

obter informações, socializar seus conhecimentos, compartilhar e esclarecer suas dúvidas, 

recebendo assim uma formação consistente. 

 

A formação continuada e o processo de reflexão das suas práticas 
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Normalmente quando se fala em formação continuada tem-se o conceito de que são 

cursos, treinamentos feitos dentro ou fora da instituição que se trabalha. No entanto é 

necessário repensar estes conceitos, pois Libâneo defende (2004, p. 34-35) a ideia-chave de 

formação continuada é:  

 

Pela participação e gestão do trabalho escolar, os professores podem aprender 

várias coisas: tomar decisões coletivamente, formular o projeto pedagógico, 

dividir com os colegas as preocupações, desenvolver o espírito de 

solidariedade, assumir coletivamente a responsabilidade pela escola, investir 

no seu desenvolvimento profissional. Mas, principalmente aprendem sua 

profissão.  

 

É claro que os professores desenvolvem seu ofício primeiro no curso de formação 

inicial, na sua história pessoal como aluno, nos estágios. Mas é imprescindível ter-se clareza 

hoje de que os professores aprendem muito compartilhando sua profissão, seus problemas, no 

contexto de trabalho. 

Assim, por meio da formação continuada o professor poderá entender os problemas de 

seu cotidiano, agindo de forma consciente em sua prática educativa. Segundo DEMO (2007, 

p. 11) ―investir na qualidade da aprendizagem do aluno é, acima de tudo, investir na qualidade 

docente‖. Este investimento acontece pela formação continuada dentro e fora da escola. Por 

exemplo: na escola, por intermédio dos problemas diagnosticados em sala de aula, em 

reuniões pedagógicas, troca de experiências com professores, são situações diárias de ensino e 

aprendizagem. Fora da escola o aperfeiçoamento do conhecimento pode acontecer por 

intermédio de cursos, palestras, entre os colegas de profissão.  

É necessário que a formação continuada não fique limitado à expressão de ―Forma‖ 

modelo único, mas sim de mudança, de compartilhamento, de troca, de auto avaliação e 

reflexão sobre o que foi e o que é, do que foi apreendido e do que será construído.  

O docente precisa tomar consciência de que esse processo deverá estar presente em 

toda a sua vida profissional, enriquecendo sua prática, e proporcionando mudanças ao longo 

de sua carreira, enriquecendo o seu currículo profissional e colaborando na formação de um 

individuo mais crítico, criativo, capaz de ir buscar um futuro melhor, tendo assim uma melhor 

qualidade de vida. 

Perrenoud (1999 s/p), afirma que:  
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A reflexão possibilita transformar o mal-estar a revolta, o desânimo, em 

problemas, os quais podem ser diagnosticados e até resolvidos com mais 

consciência, com mais método. Ou seja, uma prática reflexiva nas reuniões 

pedagógicas, nas entrevistas com a coordenação pedagógica, nos cursos de 

aperfeiçoamento, nos conselhos de classe, etc. - leva a uma relação ativa e 

não queixosa com os problemas e dificuldades. 

 

O docente deve ter consciência de que sua formação não acabou junto com sua 

formatura, mas que será continua, para que possa ser um profissional de excelência, capaz de 

desenvolver as habilidades e potencialidades de seus alunos, superar as barreiras encontradas 

diante as inovações e construir novos conceitos, saindo da reprodução automática e 

meramente reprodutiva. Fato que a formação deve ser contínua, para que sirva de ação 

reflexiva para os docentes diante das suas práticas. Só assim poderá elevar o nível de 

excelência da educação no Brasil. 

 

Considerações finais 

 

Esse texto teve a preocupação de objetivar a importância da formação continuada de 

professores do segmento infantil (as) uma prática reflexiva. Esse processo é amplo e 

complexo não sendo responsabilidade somente do gestor, mas sim de todos os envolvidos no 

processo educativo com crianças de 0 a 5 anos. Diante disso, pudemos perceber com base nas 

leituras e relato de experiência que o professor é um cidadão que forma cidadãos e por isso 

deve ser levado em consideração o seu valor como pessoa e principalmente como mestre. 

Entretanto, seu papel na busca de conhecimentos é fundamental, devendo ter 

comprometimento e interesse para novas descobertas. Ao contrário desse papel, muitos 

professores observados no projeto com o grupo de estudo quinzenal, não tem ainda esse perfil 

de se envolver e de se interessar pela descoberta. Contudo, sendo a formação continuada uma 

necessidade legalizada conforme a LDB 9394/96, faz-se necessário um maior envolvimento 

dos gestores para o seu cumprimento, valorizando assim o professor e promovendo sua 

autoestima através estratégias que não só beneficie o professor como também a criança, seu 

aprendizado e desenvolvimento.  

Nota-se que a formação continuada e a valorização do professor caminham juntos e 

por meio dela se pode conseguir sua valorização, ganhando forças para exigir melhores 

condições de trabalho. Essa valorização começa com a própria ação docente, quando 
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motivado pelo conhecimento passa a valorizar as oportunidades que encontra de formação, 

instigando para cada vez mais ter novos horizontes de trabalho. A formação continuada pode 

ser feita dentro ou fora da escola, as duas formas beneficiam o próprio professor, a escola e o 

principal: o aluno. Podem-se citar, também, algumas formas de formação continuada, na 

escola, através do trabalho coletivo e ou individual e fora da escola através da Plataformas, 

MEC e ensino a distância. Cabendo ao professor a escolha do que melhor satisfaça suas 

necessidades.  

Entretanto, apesar de todos os problemas que atingem o professor, este não pode 

esquecer o profissional que é, e que apesar das dificuldades devem prevalecer os requisitos 

aprendidos para levar adiante o ensino e a aprendizagem com qualidade e respeito que o aluno 

merece. Por último, espera-se, por meio deste artigo, um mínimo de reflexão e 

conscientização por parte de todos os envolvidos, da importância da formação continuada 

para o futuro dos professores, para a qualidade do ensino e para o desenvolvimento 

educacional do aluno. 
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RESUMO 
Buscar-se-á, neste artigo, traçar um paralelo entre os pensamentos de Jacques Rancière e Paulo Freire destacando 

os conceitos de autonomia e emancipação a partir, principalmente, de duas obras: ―O mestre ignorante, cinco 

lições sobre a emancipação intelectual‖ e ―Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa‖. 

Dividiu-se o texto em duas partes; na primeira procuramos destacar as semelhanças (aproximações) entre o 

pensamento dos dois autores e na segunda as diferenças (distanciamento). A partir da comparação estabelecemos 

algumas ideias sobre o processo de ensino e aprendizagem a partir do sujeito autônomo e suas circunstâncias. 

 

Palavras-chave: Autonomia. Emancipação. Rancière. Freire. 

 

ABSTRACT: 

It is intended, in this article, to establish a parallel between the thoughts of Jácques Rancière and Paulo Freire, 

highlighting the concepts of autonomy and emancipation, based, mainly, in the two works: "The ignorant 

schoolmaster, five lessons in intellectual emancipation" and "Pedagogy of Autonomy, necessary knowledge for 

educational practice". The text is separated into two parts; in the first one, were highlighted the similarities 

(approximations) between the thought of the two authors and, in the second, the differences (distancing). From 

the comparison, some ideas about the teaching and learning process from the autonomous subject and its' 

circumstances were established. 

 

Keywords: Autonomy. Emancipation. Rancière. Freire. 

 

 

Introdução 

A leitura e a comparação das obras
1
 desses dois autores podem trazer uma 

contribuição para a reflexão acerca do ato de ensinar pois ambas questionam os métodos de 

                                                           
1
 Utilizaremos, neste trabalho, a edição de n. 25 da Pedagogia da Autonomia, publicada pela Paz e Terra em 

1996. Quanto a ―O mestre ignorante‖, de Jacques Rancière, lançamos mão da edição publicada pela Editora 

Autêntica. Porém nesta publicação verificamos uma qualidade da qual se pode desconfiar. Por esta razão, 

usamos, também, a versão em Espanhol, publicada pela Laertes Editora, em 2003. Nesse caso, a tradução foi 

sempre nossa. 
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ensino e aprendizagem tão solidamente cristalizados na academia e na filosofia da educação. 

Tais métodos são reproduzidos acriticamente em nossas instituições escolares tornando a 

prática acadêmica uma rotina repleta de saberem enrijecidos, arcaicos e embrutecedores. 

A autonomia do sujeito cognoscente, proposta pelos dois autores, nos leva a pensar no 

educando como condutor de seu processo educativo. Sujeito autônomo, livre para escolher 

seu próprio caminho de aprendizado. Livre para conhecer e julgar o que é mais relevante para 

sua vida. Nesta primeira aproximação somos induzidos a perceber a identificação de 

pensamento entre os autores. No entanto, numa leitura mais acurada, percebemos diferenças, 

principalmente de pressupostos, entre eles. Essas diferenças necessitam ser consideradas visto 

que compreendem a visão de mundo e o motivo (motivação) para agir no mundo.  

O objeto de estudo deste trabalho trata-se de averiguar as semelhanças e distinções 

sobre o pensamento dos autores Jacques Rancière e Paulo Freire em ―O mestre ignorante, 

cinco lições sobre a emancipação intelectual‖ e ―Pedagogia da Autonomia, saberes 

necessários à prática educativa‖ respectivamente.  

Quanto a metodologia utilizada, não podemos fugir do método que acreditamos trazer 

melhores condições a leitura proposta ao trabalho, assim sob a luz do materialismo histórico 

dialético, com base na categoria contradição, utilizando-se a natureza bibliográfica como 

procedimento metodológico.  

 

Aproximações 

 

Jacques Rancière escreve uma obra com título polêmico cuja leitura nos provoca 

inquietação, independentemente de nossa condição de docentes. A partir de uma experiência 

nos defrontamos, de chofre, com a questão fundamental: ―Como admitir que um ignorante 

possa ser para outro ignorante causa de conhecimento?‖ (RANCIÈRE, J, 2003, p. 12). No 

fundo, sua preocupação é com a aprendizagem autônoma do sujeito. E, logo, chega sua 

primeira aproximação com o pensamento freiriano: ―Quem ensina sem emancipar, entorpece‖ 

(FREIRE apud RANCIÈRE, p.14).  

A experiência de Jacotot (personagem da obra de Rancière) o levou a deduzir que ―um 

pai de família, pobre e ignorante, pode, se está emancipado, realizar a educação de seus filhos, 

sem a ajuda de nenhum mestre explicador‖ (RANCIÉRE, 2003, p.14).   
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A discussão se aprofunda, pois, no final das contas, o mestre explicador, cada vez que 

explica um conteúdo está reforçando a diferença entre ele, que sabe, e o discente que nada 

sabe. Todo sistema educativo está baseado nesta premissa. Reforçando o conhecimento do 

docente e reafirmando a cada vez a ignorância do educando justifica-se o sistema educativo 

em geral.  

Mais que isso, ao cristalizar o ensino em instituições e currículos predefinidos cria-se 

um ambiente de produção massificada de pessoas disciplinadas e conformadas com o status 

socialmente instituído. Como bem percebe Foucault: 

 

As disciplinas, organizando as ―celas‖, os ―lugares‖ e as ―fileiras‖ criam espaços 

complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. São espaços 

que realizam a fixação e permitem a circulação; recortam segmentos individuais e 

estabelecem ligações operatórias; marcam lugares e indicam valores; garantem a 

obediência dos indivíduos, mas também uma melhor economia do tempo e dos 

gestos (FOUCAULT, 1987, p. 172). 

 

Questionar o lugar do docente neste cenário é imprescindível. Rancière e Freire 

caminham juntos no questionamento ao quefazer docente e sua relação com a instituição 

escola e com a sociedade em que vivem. 

Nesse sentido, Rancière se aproxima de um anarquismo, pois questiona de forma 

profunda as instituições, desde a escola até o Estado. 

 
É, no mínimo, assustador considerar que seja exatamente dos momentos 

de maior entusiasmo, de nossas convicções mais fecundas, de nossos 

consensos mais arduamente trabalhados que se alimentem as armadilhas 

em que o sentido de educar se esvai. Seria esse o ponto de partida para 

uma espécie de anarquismo, em tudo e por tudo antieducacional? (VALLE, p. 260). 

 

Neste ponto o questionamento é mais profundo: Há necessidade de mestres? Em 

última instância não é este o pensamento de Paulo Freire quando afirma que: 

 

Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os homens 

se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Mediatizados pelos objetos 

cognoscíveis que, na prática ―bancária‖, são possuídos pelo educador que os 

descreve ou os deposita nos educandos passivos (FREIRE, 1994, p. 44). 

 

A busca pela autonomia do educando está na raiz Pedagogia do Oprimido com maior 

radicalidade até do que em ―Pedagogia da Autonomia‖. Naquela obra primeira o autor se 

pauta pela luta por uma sociedade sem classes. Naquele contexto  o educador é tido como 

parte da escola, aparelho ideológico do Estado, sendo este, instrumento de dominação na mão 
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da classe dominante para impor uma ideologia aos alunos e estes se viam forçados a 

responder na ―cartilha‖ do educador, reprodutor de uma educação bancária, compromissada 

com a manutenção da ordem estabelecida. 

Fica clara esta ideia no texto abaixo, que é sequência do texto da citação acima, e que 

reproduzimos aqui. 

O primeiro [momento], em que ele [o professor], na sua biblioteca ou no seu 

laboratório, exerce um ato cognoscente frente ao objeto cognoscível, enquanto se 

prepara para suas aulas. O segundo, em que, frente aos educandos, narra ou disserta 

a respeito do objeto sobre o qual exerceu o seu ato cognoscente. O papel que cabe a 

estes [...] é apenas o de arquivarem a narração ou os depósitos que lhes faz o 

educador. Desta forma, em nome da ―preservação da cultura e do conhecimento‖, 

não há conhecimento, nem cultura verdadeiros. (FREIRE, 1994, p.44). 

Neste ambiente a prática bancária anestesia o poder de aprendizagem dos educandos 

(FREIRE, 1994, p.45) tornando-os entes passivos diante do ato de aprender. 

Na experiência narrada por Rancière o personagem Jacotot descobre isso diante de 

uma situação inusitada. Ter que ensinar noutro país, do qual não conhecia a língua e sem que 

os alunos conhecessem a sua. Problema básico: a linguagem. Sem poder se comunicar, o que 

fazer para ensinar? Passar uma obra bilíngue e pedir para os alunos trabalharem nela. 

Surpresa. Os alunos aprenderam não só a obra como também a língua do professor. 

Emancipação pedagógica. Autonomia do educando.  

Em entrevista publicada na revista Educação e Sociedade, Rancière explica como deve 

funcionar a relação ensino e aprendizagem: 

 

Qualquer pessoa ou qualquer coisa podem exercer a função de mestre para outra 

pessoa e, mais precisamente, podem exercer a função de mestre ignorante. O mestre 

ignorante é aquele que nos põe em movimento e nos faz aprender o que ele mesmo 

não sabe, na medida em que sua autoridade nos conduz a um ponto que nem ele nem 

nós conhecemos com anterioridade (GIULIANO; CANTARELLI, p. 615). 

 

Na Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire já abre a obra com uma afirmação chave: 

 

É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o formando, 

desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se como sujeito 

também da produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é 

transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção. (FREIRE, 2002, p. 12, grifos do autor). 
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Propõe o autor, desde o início a busca de um educando autônomo e produtor do 

conhecimento; não um mero receptáculo do conhecimento produzido ou reproduzido pelo 

professor.  

Em verdade, não seria possível à educação problematizadora, que rompe com os 

esquemas verticais característicos da educação bancária, realizar-se como prática da 

liberdade, sem superar a contradição entre o educador e os educandos. Como 

também não lhe seria possível fazê-lo fora do diálogo (FREIRE, 1994, p. 46). 

 

Tal qual para Rancière percebe-se que, em Freire, a relação docente-discente deve se 

pautar pelo princípio da igualdade, sem a qual não existe emancipação. 

Todo o poder da hipótese igualitária está, portanto, 

naquilo que ela permite operar. É esse o segundo nível de funcionamento do 

pressuposto. É preciso pôr o suposto ignorante em uma 

situação em que a igualdade possa ser maximizada, em que ela possa 

ser tomada como ponto de partida, produzindo seu efeito. Toda a 

questão é de saber do que se parte; da igualdade, ou da desigualdade. 

Normalmente, a relação pedagógica parte da hipótese da desigualdade, 

mesmo que seja para ―chegar‖ à igualdade. Ora, a relação emancipadora 

exige que a igualdade seja tomada como ponto de partida. Ela exige 

que se parta, não do que o ―ignorante‖ desconhece, mas do que sabe. (RANCIÉRE, 

apud VERMEREN; CORNU; BENVENUTO, p. 185). 

 

Evidência clara que Freire quer uma nova forma de ensinar está no sumário da 

Pedagogia da Autonomia. Ali se percebe que todos os itens iniciam com a palavra ensinar. O 

fim do ato de ensinar não é ter transmitido um conhecimento. O fim do ato de ensinar é ver 

que o aluno adquiriu diante de um objeto de estudo a capacidade de reagir e ultrapassar, 

inclusive, a leitura que lhe é proposta. O verdadeiro fim do ato de ensinar é permitir que as 

pessoas desenvolvam sua capacidade de agir no mundo e reagir quando se defrontam com 

conhecimentos prontos e acabados que não lhe pareçam apropriados. 

Tudo isso com responsabilidade e liberdade, alerta Freire: 

 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Não 

ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de 

estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale 

dizer, em experiências respeitosas da liberdade (FREIRE, 2002, p. 42). 

 

Não se trata, entretanto, de transferir ao educando toda a responsabilidade com sua 

formação. Trata-se de o docente assumir uma postura mais democrática em relação ao 
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conhecimento e na relação professor-aluno de modo a se tornar um assessor, orientador do 

processo e não um impositor de conhecimentos sólidos e indiscutíveis. 

 

Um professor não é nem mais nem menos inteligente que outro homem e apresenta 

geralmente uma grande quantidade de fatos para a observação daquele que busca. 

Porém existe somente uma maneira de emancipar. E nunca nenhum partido nem 

nenhum governo, nenhum exército, nenhuma escola nem nenhuma instituição, 

emancipará pessoa alguma (RANCIÈRE, 2002, p. 56). 

 

Visão idêntica tem Freire sobre o sujeito sequestrar a palavra num sistema em que ela 

se encontra monopolizada pelos que hegemonizam o bloco histórico (GRAMSCI, A. 1982). 

 

Em regime de dominação de consciências, em que os que mais trabalham menos 

podem dizer a sua palavra e em que multidões imensas nem sequer tem condições 

pura trabalhar, os dominadores mantêm o monopólio da palavra, com que 

mistificam, massificam e dominam. Nessa situação, os dominados, para dizerem a 

sua palavra, têm que lutar para tomá-la. A prender a tomá-la dos que a detêm e a 

recusam aos demais, é um difícil, mas imprescindível aprendizado – é a "pedagogia 

do oprimido‖ (FIORI, p. 14). 

 

Freire parte do pressuposto de que a palavra tem que ser o veículo para iniciar-se um 

processo de emancipação e rompimento da dominação. Considera imprescindível romper com 

a estrutura em que há uma ―desconsideração total pela formação integral do ser humano‖ 

Nesse sentido a ―redução a puro treino fortalecem a maneira autoritária de falar de cima para 

baixo a que falta, por isso mesmo, a intenção de sua democratização no falar com” (FREIRE, 

2002, p. 36).  

Rancière também reconhece a divisão da sociedade entre dominantes e dominados. 

 

[...] a posição dos patrícios intransigentes é simples: não há motivo para discutir com 

os plebeus, pela simples razão de que estes não falam. E não falam porque são seres 

sem nomes, privados de logos, quer dizer de inscrição simbólica na cidade (apud 

PORTA HERNANDES, p. 06). 

Nesse sentido há coincidência novamente com o pensamento freireano. Percebe que é 

necessário tomar a palavra que foi lhe sequestrada pela classe dominante? ―Nesta situação, os 

dominados, para dizer sua palavra, têm que lutar para toma-la. Aprender a toma-la daqueles 

que a retém e a negam aos demais‖ (FIORI, p. 5). 

Em entrevista publicada em Educação e Sociedade Rancière explicita o que seria, de 

fato, um mestre ―ignorante‖: 
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Fundamentalmente, ―ignorante‖ quer dizer ignorante da desigualdade. O mestre 

ignorante é o mestre que não quer saber das razões da desigualdade. Toda 

experiência pedagógica normal está estruturada por razões da desigualdade. O 

mestre ignorante é aquele que ignora tudo isso e que comunica essa ignorância, isso 

é, comunica essa vontade de não saber nada a esse respeito (VERMEREN.; 

CORNU.; BENVENUTO, p. 191). 

 

Nem Paulo Freire nem Rancière estão propondo o fim da docência. Estão propondo 

uma nova visão da docência, centrada no aluno e não no docente e seu conhecimento que 

distância os dois na prática educativa. Trata-se de superar a desigualdade. 

É necessário que a docência não apequene o educando. E os mestres são mestres nessa 

arte, 

[...] na medida em que o mestre aumenta a extensão da sua explicação, o corpo do 

aluno vai ficando cada vez menor: é ―empequenecido‖ pela explicação; a explicação 

é, então, um constante processo de ―empequenecimento‖ de outro ou, nas palavras 

de Rancière: o embrutecimento do outro (SKLIAR, p. 233, grifos do autor). 

 

Ambos têm a docência como prática política. Em Pedagogia da Autonomia o tema é 

recorrente. Ao falar, por exemplo, da não neutralidade política do educador. Da necessidade 

de revelar ao educando a posição política professada sob pena de ser desonesto. O mesmo 

pensamento tem Rancière. Para ele a democracia se faz na prática educativa ―de uma certa 

maneira, a democracia é o poder dos incompetentes, isso é, ela é a ruptura das lógicas que 

fundam um modo de governo sobre uma suposta competência: a democracia é, pois, a 

interrupção das lógicas da desigualdade‖ (VERMEREN; CORNU; BENVENUTO,. p. 201). 

Democracia, aqui, é uma prática de superação das desigualdades e não uma forma de 

governo. A democracia que se cria a partir dessa prática pedagógica é aquela que rompe no 

imaginário as diferenças e coloca a todos como aprendentes constantes em busca de um 

conhecimento novo e coletivo. Nesse processo a dicotomia entre docente e educando 

desaparece fundando-se uma nova forma de relação. Mais igualitária. Mais humana.  

 

Distanciamento 

Jacotot chega a experimentar o novo método por absoluta falta de alternativas. Não 

sabe a língua dos alunos e os alunos não conhecem a sua. As reflexões que se sucedem são, 

portanto, obra do acaso. Não há uma intencionalidade, um objetivo na prática educativa. 

Apenas levar alunos emancipados a alcançar o entendimento de um texto e de uma nova 
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língua. Freire pensa a pedagogia como um processo político, com intencionalidade política 

emancipatória em virtude de uma leitura da conjuntura social e de uma opção teórico-

metodológica que compreende ser a mais adequada para propiciar o crescimento do educando 

tanto no conhecimento teórico quanto prático. A prática entendida como práxis. Pressupõe a 

pedagogia freiriana que a sociedade se divide em classes sociais e que uma das classes detém 

o poder enquanto a outra se encarrega de contribuir com a sua mão de obra para o 

enriquecimento da primeira.  

Freire fala a partir de um lugar e de uma visão de mundo. Rancière entende que isso 

tudo é prescindível ou até prejudicial vez que ao buscar incutir ao educando a sua visão de 

mundo o educador está se convertendo no ―mestre explicador‖. Nesse sentido, por mais 

interessante que sejam as conclusões sobre a emancipação intelectual do educando refletida 

no texto de Rancière não se pode deduzir que como consequência direta haverá uma 

emancipação social. Também não se pode esperar que da emancipação individual se atinja 

uma emancipação coletiva. Para Freire o processo emancipatório é sempre coletivo.  

Para Rancière a igualdade tem que se dar anteriormente ao ato de ensinar, 

 

Porém, como situar a igualdade antes, ou seja, como pressuposto? Definitivamente, 

isto parece uma impossibilidade, senão um escândalo e a lista extenuante de 

objeções que podem ser levantadas contra esta simples formulação já serviria para 

desanimarmos (DO VALLE apud BEJARANO, p.10). 

  

Absolutizar a condição de igualdade a priori na relação com o educando pode parecer 

admirável do ponto de vista filosófico, mas pouco producente do ponto de vista prático. 

Afinal, não parece um tanto quanto romântico que os discentes tenham aprendido uma língua 

estrangeira pela simples leitura de uma obra bilíngue? Não temos conhecimento para fazer a 

comparação entre o francês e o holandês para medir a distância entre uma língua e outra. 

Sabemos, no entanto que ela é derivada do germânico o que nos parece dificultar em muito 

seu aprendizado. 

Afinal, para provarem que aprenderam, os alunos não tiveram que aprender inclusive a 

se comunicar na língua do professor? Somente dessa maneira ele, o professor, pode aquilatar 

o domínio que os discentes demonstraram ter, tanto da língua quanto do livro. 

Os alunos de Jacotot pediram-lhe para que lhes ensinasse a língua francesa. Primeiro 

pressuposto: o aluno deve querer aprender algo caso contrário não há conhecimento. Como 
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ensinar o que não se quer aprender? Como ensinar o que, na mente alienada do educando está 

cristalizado como heresia? O aluno aprende, assim como a criança aprende a fala 

(mencionada no livro de Rancière) tantas coisas quantas lhe interessem. Pode aprender, por 

exemplo, que os astros controlam a vida humana e se dedicar ao estudo da astrologia. 

Aprenderá muito sobre astrologia, certamente.  Não é ilusão de Rancière achar que o 

proletário, por não se conformar com a sua condição de explorado e sonhar com uma função 

mais nobre e prazerosa, tem uma visão clara da sua condição de explorado? Sonhar em ser 

outra coisa não lhe possibilita dar um passo sequer em direção a um mundo em que isso seja 

possível de fato. 

 Os alunos de Jacotot, na relação com ele, não estão vinculados a um sistema 

educacional formal. Buscam o conhecimento pelo conhecimento. Espaço alternativo de 

produção do conhecimento. Nesse contexto, a crítica à instituição escola é pesada. São 

currículos engessados a que o aluno precisa se submeter para obter aprovação. Certamente 

que aprender nesse ambiente se torna um sacrifício. Cria-se um espaço pedagógico de 

obrigações de aprendizagem em função da busca de um título acadêmico. Não do 

conhecimento. Visualiza-se, portanto, que os espaços de aprendizagem real podem ser outros 

que os espaços acadêmicos. Num sindicato, numa ONG, num partido, numa igreja, numa 

comunidade eclesial de base pode-se aprender muito mais que na escola vez nesses espaços 

não formais se discute e se estuda algo que é do interesse geral. Nesses espaços não há 

verificação do aprendizado, não há diploma. Há desejo de saber, de conhecer. Há 

intencionalidade e razão (pro)motora que in(con)duz o sujeito na direção do novo saber. 

Todos os exemplos mencionados, no entanto, são espaços políticos por excelência. O 

rechaço de Rancière à política não é, em última análise, uma opção política? Um trabalhador 

se emancipa no seio da política, não é um ato individual e individualizado. O trabalhador não 

vai cair em si (tal qual Paulo no caminho de Damasco) pois toda sua vida ele ouve um 

determinado discurso que realça sua importância no mundo como trabalhador e a sua 

insignificância dentro de uma ordem estabelecida e mantida pela repetição à exaustão: Ordem 

e progresso. 

É um tanto quanto romântica a visão de Rancière neste ponto: 

 

Um trabalhador emancipado é um trabalhador que descobriu que ele não é só um ser 

de trabalho e necessidade, não só uma fração de uma massa considerada por seu 
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número e seu peso, senão um ser intelectual, um indivíduo que reflete sobre o que 

faz e comunica a outros essa reflexão. (RANCIÉRE  apud LICEA p. 32). 

 

Rancière entende que só é possível o autoconhecimento àqueles ―que decidiram 

pensar-se como homens semelhantes a qualquer outro‖ (2002, p. 58). Não será função do 

professor (pai, líder religioso, etc.) despertar no discente o desejo de emancipar-se 

intelectualmente? De interessar-se por um objeto de estudo que se recusa a conhecer? 

O mestre ignorante Jacotot tinha desconhecimento da língua de seus alunos. Bem por 

isso teve que lançar mão de outra metodologia de ensino. Buscar alternativas em função da 

limitação imposta pela circunstância. Função de educador, desenvolvida e aprendida pelo 

mestre em sua profissão. Nem sempre o recurso de que se lança mão vai produzir o resultado 

esperado. Basta observar o que ocorreu com a metodologia empregada pelo professor Wenger 

no filme ―a onda‖. 

Pela leitura parece que os pobres devem emancipar-se a si mesmos. É uma ação 

individual a iniciativa de buscar o conhecimento. Parece prescindir do coletivo, da noção de 

comunidade, de classe. Movimentos são deflagrados e arrastam pessoas na busca de entender 

certas dinâmicas sociais. Do movimento surge o desejo individual pelo saber. Como esperar 

que alguém queira saber algo sobre o qual jamais ouviu uma única palavra? Por mais que se 

critique as teorias, como o faz Rancière, são elas o ponto de partida para o conhecimento para 

muitas pessoas. Não ter teoria, não será, em última instância, assumir uma teoria? Será esta 

opção um anarquismo apriorístico ou uma conformação com as teorias hegemônicas vez que a 

elas não se opõe? As pessoas podem ultrapassar e questionar seus mestres (o próprio Rancière 

fez isso em relação a Althusser) (Conf. LICEA, G. M. capítulo primeiro). Mas como superar o 

mestre se não se domina o esquema mental e o posicionamento teórico e político do mestre? 

Do ponto de vista político o fazer-se de ignorante não gera uma igualdade de 

consciência artificial? O mestre tem que ocultar o seu saber para que o aluno aprenda por si 

mesmo. Sem questionar a necessidade da autonomia do educando pois ele certamente 

apreenderá e aprenderá muito mais quando tiver participação ativa no processo de conhecer. 

O que se questiona é essa nulidade do professor. Ele deve anular-se a si mesmo para que o 

aluno cresça? 

Em dissonância com o pensamento de Rancière, Paulo freire, na obra Pedagogia da 

Autonomia afirma que ensinar exige um rigor metódico que ultrapassa a educação bancária na 
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qual o professor apenas transfere o conhecimento. Para ele ensinar criticamente, despertando 

o educando para o gosto pela investigação, o prazer pelo saber e por uma atitude crítica que 

rejeita a hegemonia do saber tradicional. Isso é autonomia. 

 

Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível a pressuposição por 

parte dos educandos de que o educador já teve ou continua tendo experiência da 

produção de certos saberes e que estes não podem a eles, os educandos, ser 

simplesmente transferidos (FREIRE, p. 12). 

 

Desta maneira o aluno passa a ser sujeito da construção de seu saber sendo 

protagonista nesse processo a partir do saber do outro, sem negá-lo numa relação de 

reciprocidade de modo que o papel do docente não é transferir certos conhecimentos, mas, 

sobretudo, mostrar o caminho das pedras do conhecimento. 

Não parece a discussão que se está fazendo hoje no Brasil sobre a escola sem partido? 

(SOUZA, A.L.S. et al, 2016). O professor não pode ter visão política do mundo. Neutralidade 

absoluta. Não pode fazer proselitismo político com seus alunos. É antiético. Não parece mais 

antiético deixar o aluno continuar a ver o mundo de forma acrítica, ou melhor, ver o mundo 

com os óculos que os meios de comunicação lhe impõem? 

Melhor, nesse caso, pensar como Paulo Freire:  

 

Em nome do respeito que devo aos alunos não tenho por que me omitir, por que 

ocultar a minha opção política, assumindo uma neutralidade que não existe. Esta, a 

omissão do professor em nome do respeito ao aluno, talvez seja a melhor maneira de 

desrespeitá-lo. O meu papel, ao contrário, é o de quem testemunha o direito de 

comparar, de escolher, de romper, de decidir e estimular a assunção deste direito por 

parte dos educandos (FREIRE, 2002, p. 28). 

Para Freire, educar é um processo social e socialmente condicionado. A educação é 

política. Para Rancière a educação é uma relação entre duas inteligências. Algo circunscrito a 

esta relação entre pessoas. Para Freire, educar é incluir o indivíduo numa luta para buscar um 

mundo diferente. Portanto, a educação é engajamento político. 

A proposta de Jacotot não é um programa de valorização da cultura popular, e tão 

pouco o é da igualdade de saberes que anuncia; mais anda, dissolvendo os nexos 

que, em nome do simples pragmatismo, da defesa de uma consciência de classe, 

ou de uma identidade cultural específica, previamente se constroem entre a origem 

social e a vocação pelo saber, propõe a educação como uma aventura sempre 

pessoal em direção ao descobrimento de seu próprio poder de 

autodeterminação(DO VALLE apud BEJARANO, p.11). 
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A visão de uma emancipação sem considerar a estrutura social que nega o 

conhecimento ignora a condição de alienação a que estão submetidos os oprimidos. O 

trabalhador alienado de/em seu trabalho está distante de qualquer tipo de conhecimento. 

Esperar que se inicie um processo de emancipação e auto aprendizado espontâneo é utópico. 

As exceções, neste caso, confirmam a regra geral. 

Para Rancière ―o poder de uma inteligência se exerce sobre si mesma; esta é uma 

forma paradoxal de dizer que não há bons mestres, nem bons alunos, senão apenas mestres e 

alunos que buscam incessantemente emancipar-se‖ (DO VALLE apud BEJARANO,  p.12). 

Em Rancière o círculo se fecha no conhecimento e dele não ultrapassa. Como se o 

conhecimento (da arte, por exemplo) levasse a uma emancipação total do indivíduo e a uma 

mudança da estrutura social vez que o anarquismo, assim como a igualdade estariam dados 

com anterioridade no processo de conhecimento. 

Segundo Rancière, o que importa ao proletário não é o conhecimento da exploração, 

―já a conhecem‖, senão um ‗conhecimento de si que lhe revele que é um ser que está 

determinado a algo distinto que a exploração‘. Uns desejam ser poetas, outros 

músicos e inclusive inventores. Pouco importa o conteúdo. Em essência, trata-se da 

aversão a estar determinado e o desejo de ver o que se passa mais além da vida que 

lhe destinou sua sorte (LICEA, 200 p. 31). 

 

Talvez aí resida o maior ponto de distanciamento entre os pensamentos de Freire e de 

Rancière. Para Rancière a exploração, a classes sociais não são fundamentais e não reprimem 

a capacidade de emancipação do trabalhador. O que importa para ele é o indivíduo buscar a 

realização de seus desejos pessoais no plano artístico, profissional, intelectual, etc. Para Freire 

todas essas realizações estão condicionadas pelo sistema político hegemônico que tolhe 

efetivamente a capacidade de realização pessoal do trabalhador visto que ele dedica a maior 

parte de sua vida para conseguir recursos escassos para garantir a sua sobrevivência. Assim, 

arrastados pelo sistema se oblitera toda a realização pessoal que o trabalhador possa ter. 

Novamente as exceções não podem servir de justificativa para afirmar que o sistema seja justo 

por natureza. 

Ocorre que, como nos alerta Porta Hernandes (p.6): 

Todos (as) os (as) cidadãos (ãs) têm o mesmo grau de domínio dos instrumentos de 

produção política, os necessários para identificar a questão política como tal, e 

responder a ela conforme seus interesses. Isto remete a uma igualdade formal porém 

nem todos (as) têm os meios para levá-la adiante. 
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Estabelecer, como princípio, a necessidade da igualdade não resultaria justamente no 

contrário do que se esperaria? Como tratar como iguais os desiguais? Não ocorrerá, por 

princípio, um fator que vai condicionar a continuidade da desigualdade? Ou seja, imaginar a 

igualdade a priori, como condição para superar a desigualdade, é inimaginável a não ser que 

se suprima toda a possibilidade de ensino que uma pessoa possa proporcionar a outra. Enfim, 

suspeita-se que uma proposta nessa direção conduza à imobilidade não permitindo qualquer 

passo em direção a uma emancipação ou autonomia. 

Na sociedade em que vivemos, se a comparamos a uma maratona, alguns corredores 

partem do km 30 e a grande maioria, parte do zero e em condições físicas muito aquém dos 

que já estão lá na frente. Não por acaso, nas corridas, há dois momentos de partida. O dos que 

vão chegar primeiro e dos que talvez completem a prova.  

Certamente que devemos estar atentos em relação às instituições escolares e à própria 

condição do mestre e do perigo que correm na medida em que, buscando superar as 

desigualdades, acabam por acentuá-las levando o educando a uma condição de impotência e 

de baixa estima como adverte Lilian do Valle (2003, p. 262): 

 

[...] a educação pública, ao invés de decorrência, aparece como 

precondição para a participação política ampliada. No entanto, tornada 

questão educacional, a desigualdade política evidentemente não só não desaparece, 

mas se desdobra em uma nova desigualdade insobrepujável, a partir daí longamente 

realçada pelos esforços educativos que deveriam 

atenuá-la: aquela que divide a sociedade entre os que estão em condições de exercer 

sua autonomia e aqueles que, para tanto, devem ainda ser educados (grifos do autor). 

 

A instituição escola cumpre o papel de relegar aos oprimidos uma condição de 

distanciamento da autonomia e da emancipação. Basta observar como, em nosso país, a 

educação é feita a partir da tutela e da disciplina (FOUCAULT, 1987). Das séries iniciais até 

o doutorado o acompanhamento e direcionamento (tutela) do aluno é algo evidente.  

Para conquistar o ato de falar na academia o aluno tem que se submeter às ―escolas de 

pensamento‖ rígidas da instituição escolar. A palavra é sempre dita com a interveniência e 

direção do docente ou do orientador no caso de dissertações e teses. O sistema escolar 

reproduz o sistema mais amplo de dominação, pois quem fala são os mestres e os ―discípulos‖ 

que passam a reproduzir a mesma fala dos mestres. 
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Nesse ambiente também a palavra tem que ser conquistada/tomada pelos que não têm 

palavra, segundo Paulo Freire. 

Para Rancière, entretanto, o logos surge como um milagre, a palavra cai do céu (o 

logos se faz carne - João Cap. 1) num recorte idealista, à moda de Platão – ainda que ele 

negue a Platão a condição de uma pedagogia da igualdade. Para Freire, para tomar a palavra é 

sequestra-la dos intelectuais, dos que a dominam e negam a capacidade de falar aos 

oprimidos.  

Mais ainda, o conhecimento tem se transformado cada vez mais, em mercadoria e 

empresas têm intermediado a relação professor-aluno-cliente e, naturalmente, reproduzindo o 

discurso do próprio pensamento neoliberal. A livre iniciativa, tanto no mercado quanto no ato 

de buscar o conhecimento é o ponto de partida para se chegar a um statusquo diferente na 

estrutura social. Em suma: ter condição de consumir mais. 

A força do mercado busca instalar-se nesse vazio. Atualmente, a educação se 

constitui na ficção distributiva da ordem social. Obedece à lei da lógica utilitarista 

do intercâmbio, se fia nos critérios meritocráticos de segmentação de lugares e 

posições (COLELLA, p.12). 

 

Por esta razão, certamente, a educação leva o conhecimento do aluno somente até 

certo ponto. De preferência técnico, que lhe permita disputar um lugar no mercado de trabalho 

e obter, dessa maneira uma melhor remuneração pelo seu trabalho. Não há a preocupação de 

levar o aluno a refletir sobre seu lugar no mundo e nas relações de dominação que estão 

instalados em nossa sociedade hodierna. 

A educação não pretende ensinar nada a ninguém, seguindo a Rancière, a lógica da 

emancipação, que não da autonomização, consiste em assumir que ‗a ignorância não 

é um saber menor, senão que é o oposto do saber; porque o saber não é um conjunto 

de conhecimentos, mas uma posição (CASTILLO; GIL, p.259). 

  

Apologia da ignorância? A ignorância não é ―o oposto do saber‖ é o não saber. 

Se alguém, de alguma forma, acessa um conhecimento não é natural querer reparti-lo 

com seus iguais - ainda que não detenham tal conhecimento? Entender-se ignorante não é um 

avanço em relação àquele que nada sabe, mas pensa que sabe? Aquele que acessa o 
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conhecimento há de ficar calado para não ser morto pelos que veem o mundo como sombras 

ou como aparência
2
?  

Quem quiser conhecer que faça o seu próprio percurso.... Relegue-se cada um à sua 

própria sorte ou esforço. 

Não. Há que se encontrar novas formas de se socializar o conhecimento. De juntar os 

que são cegos e buscar juntos a saída para determinada situação
3
. Há que se questionar o lugar 

e o papel do que ensina em relação àquele que aprende. Há que se questionar o uso que se faz 

do conhecimento e a desigualdade implícita na relação ensino aprendizagem. Há que assumir 

a condição de igualdade como pressuposto de uma relação honesta entre professor e aluno 

propondo um processo democrático e ativo para a construção do conhecimento subentendido 

que todos (docente e discente) são pessoas em busca autônoma e de emancipação. Mas 

romantizar a ignorância vez que ―não é um saber menor‖ é, em última instância, perpetuar a 

ignorância. É vestir um pijama listrado e parar numa câmara de gaz
4
. 

Há que se buscar a educação como relação de iguais em busca da igualdade social e 

política com todas as implicações dessa busca. Desvelar as teias do imaginário que foram 

construídas por ―sábios‖ e que produzem um mundo pronto e acabado, bem ordenado, em que 

compete a cada qual ocupar o lugar que o destino/capacidade lhe reservou na hierarquia, na 

casta ou na classe social. 
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RESUMO 

Atualmente as crianças chegam à escola com diversos tipos de conhecimentos sendo necessário que o educador 

associe conhecimentos dos alunos aos conteúdos sistematizados, fazendo uso da leitura e escrita a partir da 

diversidade textual, para que assim a criança possa interagir com o mundo letrado. O presente artigo apresentou 

as práticas pedagógicas desenvolvidas junto aos alunos do ensino fundamental I, da Escola Municipal Tarsila do 

Amaral de Colorado do Oeste Rondônia, versa sobre o processo de alfabetização e letramento. O principal 

objetivo da pesquisa foi retratar o que motiva o aluno a ler e escrever. Para embasar as discussões pautou-se em 

autores que descrevem sobre o tema, os quais se encontram relacionados ao final deste artigo. Também foram 

consultados os Parâmetros Curriculares Nacionais, os cadernos do Pró – letramento(2008) e do Pacto Nacional 

na Idade Certa (PNAIC, 2012). Os dados foram coletados pela técnica da entrevista, visando obeter informações 

sobre as práticas incentivadoras de leitura das professoras do Ensino Fundamental I. De acordo com a 

experiência prática, afirma-se que a construção da aprendizagem se dá com o trabalho contínuo de práticas 

pedagógicas contextualizada. 

 

Palavras chave: Letramento. Alfabetização. Prática pedagógica de leitura e escrita. 

 

ABSTRACT 

Currently the children come to school with different kinds of knowledge being necessary that the educator 

associate knowledge of students to the content organized, making use of reading and writing from the textual 

diversity, so that the child can interact with the literate world. This article presented pedagogical practices 

developed with the Elementary I, of the Municipal school Tarsila do Amaral of Colorado do Oeste Rondônia, 

focuses on the process of literacy and literacy. The main goal of the research was to portray what motivates 

students to read and write. To support the discussions was on the authors to describe on the subject, which are 

related to the end of this article. Were also consulted the National curricular parameters, the notebooks of Pro-

literacy (2008) and of the National Pact in the right age (PNAIC, 2012). The data were collected by interview 

technique, in order to get information about encouraging reading practices teachers of elementary school i. 

According to practical experience, stated that the construction of learning with the continuous work of 

pedagogical practices in context.   

 

Keywords: Literacy. Literacy. Pedagogical practice of reading and writing. 

 

 

Introdução 

O presente artigo pautou-se nas pesquisas bibliográficas e em pesquisa de campo 

realizada nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, na escola ―Tarsila do Amaral‖ em 

Colorado do Oeste – Rondônia, na qual apresenta-se indagações sobre como são articuladas 

mailto:valdiceia_balbinot@hotmail.com
mailto:britomaryy@hotmail.com


 

1093 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

as práticas pedagógicas relacionadas à Alfabetização e Letramento. A questão acima 

apresentada orienta a pesquisa, como linha mestra que define o roteiro para coleta de 

informações, investigando como ocorrem as práticas pedagógicas de alfabetização e 

letramento.  

Assegura-se que na prática pedagógica das séries iniciais a leitura é atividade de 

caráter recorrente no fazer pedagógico diário, pois é condição que fortalece as habilidades que 

se deseja que o aluno adquira, desde as séries iniciais.  

O indivíduo que lê participa de forma efetiva na construção e reconstrução da 

sociedade e de si mesmo, enquanto ser humano e sua totalidade.  

A leitura de obras infantis/juvenis nas mais variadas manifestações (poesia, conto 

fabula apólogo, lenda, etc.).Requer um olhar aguçado do professor para que não 

desvie o foco da atenção, uma vez que o simbólico na literatura traça se o percurso 

para a transcendência dos anseios humanos: encontros e desencontros angustiam, 

medo, tristeza, alegria, amor, dor, felicidade. Isso porque a literatura faz olhar, sentir, 

ser e construir-se dentre de um universo de possibilidades e também colabora para o 

processo básico da humanização e para a ressignificação da realidade que cerca o 

leitor (ALMEIDA 2011, P. 53). 

 

Na sociedade moderna grande parte das atividades intelectuais e profissionais gira em 

torno da língua escrita. Em relação à diversidade de texto o PCN de Língua Portuguesa 

destaca:  

Toda educação verdadeiramente comprometida com o exercício da cidadania precisa 

criar condições para o desenvolvimento da capacidade de uso eficaz da linguagem 

que satisfaça necessidades pessoais — que podem estar relacionadas às ações 

efetivas do cotidiano, à transmissão e busca de informação, ao exercício da reflexão. 

De modo geral, os textos são produzidos, lidos e ouvidos em razão de finalidades 

desse tipo. Sem negar a importância dos que respondem a exigências práticas da 

vida diária, são os textos que favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício 

de formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, os mais vitais para a plena 

participação numa sociedade letrada. Cabe, portanto, à escola viabilizar o acesso do 

aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a produzi-los e a 

interpretá-los. (PCN Língua Port.1997, Pág. 25) 

 

Quando se pensa em alfabetização e pretende traçar um panorama das ideias sobre a 

educação brasileira não se podem deixar de lado os pressupostos vivenciados em décadas 

anteriores. Porém percebe-se que as práticas pedagógicas tiveram avanços consideráveis na 

última década graças à formação continuada de professores advindas do Pacto Nacional da 

Alfabetização na Idade certa – PNAIC do governo federal e entrada das tecnologias nos 

espaços escolares. 
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Diante da perspectiva de que a leitura é fundamental no desenvolvimento do ser 

humano e que a escola possui papel importante no aprimoramento do hábito da leitura, 

julgou-se relevante descrever práticas relacionadas a letramento e alfabetização nas turmas de 

1º e 2º ano do ensino fundamental, retratando o que motiva o aluno a ler e escrever. 

 

Referenciais teóricos 

 

Alfabetização pode ser definida como a ação de ensinar e aprender a ler e escrever. 

Por muito tempo essa foi uma prática desenvolvida nas escolas nas quais os alunos aprendiam 

decorando silabas, palavras e frases descontextualizadas.  

O fracasso da alfabetização não se dá por causa dos métodos e sim da pouca 

preparação e formação dos professores em adequar o melhor método às necessidades dos 

alunos. Assim, afirma CAGLIARI (1998: p. 33 apud TEDESCO 2015). 

 

Como as escolas de formação de professores para o magistério, guiadas por 

estranhas ideias oriundas das faculdades de educação, não conseguem dar a 

formação necessária para os professores, os órgãos públicos encarregados da 

educação passaram a dar periodicamente ―pacotes educacionais‖, de acordo com os 

modismos da época. (...) os professores, atormentados com tantas mudanças, vítimas 

da própria incompetência, foram experimentando todos os ―pacotes. 

 

Diante da problemática do fracasso escolar no mundo, a busca por respostas vem 

movendo a história da alfabetização, e as novas descobertas linguísticas, do letramento e dos 

recursos da mídia têm trazidos contribuições importantes para possíveis soluções.  

As crianças apresentam nível de letramento diferente uma das outras. Quando as 

crianças vêm de uma camada mais pobre da população, em casa elas têm pouco incentivo. 

Cabe a professora incentivá-las e lhes proporcionar um grande número de leituras e 

diversificadas, a partir de técnicas variadas de estimulo e para tanto o professor deve se 

colocar na condição de eterno aprendiz, para sucessivamente encontrar caminhos que atendam 

as demandas no labor pedagógico.  

A alfabetização, em determinado momento histórico, era compreendida como mera 

aquisição de um código linguístico. Até os anos 40 do século passado era considerado 

alfabetizado quem sabia escrever o seu nome. Nos últimos sensos, nos casos das Pesquisas 

Nacionais por Amostragem de Domicílios (PNAD) realizados no Brasil é declarado 
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alfabetizado aquele que sabe usar a leitura e a escrita para exercer uma prática social em que a 

escrita é necessária.  

Como se observa, a definição de analfabetismo, ou as formas de se considerar um 

indivíduo analfabeto, vem sofrendo alterações com o passar dos anos, baseadas nas 

transformações ocorridas no mundo. Esse processo de mudanças tecnológicas fez 

surgir novas e diferentes formas de leitura e escrita, suscitando o debate segundo o 

qual somente a capacidade de decifrar letras, isto é, estar alfabetizado, não seria 

suficiente para participar efetivamente da vida na sociedade moderna (MELO, 2012). 

 

As dificuldades encontradas tanto pelas crianças em aprender a ler e a escrever quanto 

pelos professores em lhes ensinar tem se estendido ao longo da história. Em decorrência do 

fracasso escolar estudo tem sido realizado acerca da aprendizagem da leitura e da escrita. 

Como educadores devemos levar em consideração os fatores que interferem positiva e 

negativamente o desempenho e desenvolvimento da criança, considerando o seu 

nível de maturação e de prontidão enquanto ser que aprende, para então procurar 

assessorar, mediar, estimular o processo de construção de maneira que o "erro" não 

seja supervalorizado, mas sim, indício de que estão ocorrendo tentativas, que está se 

caminhando para o acerto (REGO 2012): 

 

A alfabetização sempre foi foco de discussão na educação. Em meados de 1980, no 

Brasil eram adotadas as cartilhas com métodos e, com isso, o ensino enfatizava o código 

linguístico. Nessa fase se priorizava as cartilhas esse material era a única fonte de informação.  

Por este método, aprende-se primeiro por meio de uma leitura mecânica do texto, ou 

seja, primeiro ele decifra as palavras, vindo posteriormente a sua leitura com 

compreensão. Neste método, as cartilhas são utilizadas para orientar os alunos e 

professores no aprendizado, apresentando um fonema e seu grafema correspondente 

por vez, evitando confusões auditivas e visuais. Como este aprendizado é realizado 

por meio da repetição, o método sintético é considerado pelos críticos como mais 

cansativo e tedioso para as crianças, pois é baseado apenas na repetição e é fora da 

realidade da criança, que não cria nada, apenas age sem autonomia (OLIVEIRA, 

2011). 

 

Ferreiro (1991 pg. 79) conforme citado por Reganhan (2016), em seus estudos sobre a 

psicogênese da língua escrita, contrapondo-se a uma educação restritiva como a dos métodos, 

ressalta a necessidade de ultrapassar o sentido restrito de alfabetização como mera aquisição 

do código.  

[...] algo que envolve mais que aprender a produzir marcas [...] algo que é mais que 

decifrar marcas feitas pelos outros, porque é também interpretar mensagens [...]; 

algo que também supõe conhecimento acerca deste objeto tão complexo – a língua 

escrita – que se apresenta em uma multiplicidade de usos sociais. 

 

Diferentemente das concepções dos momentos anteriores, nesta perspectiva a criança é 

vista como um sujeito que busca adquirir conhecimento. Sendo influenciado por esse 
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pensamento o Brasil apoiavam-se na teoria construtivista de Jean Piaget e nos estudos de sua 

discípula, Emília Ferreiro, sobre a psicogênese da língua escrita possibilitando assim um 

repensar sobre o ensino da leitura e da escrita. 

Nesse sentido o construtivismo passou a ser a ―bola da vez‖ causando um forte 

impacto na educação e as cartilhas entraram em desusos os professores que insistiam em usar 

os métodos fônicos, silábicos e o método global foram menosprezados, onde codificar e 

decodificar eram sinônimos de ensinar de maneira errada. Essa foi uma mudança que ocorreu 

muito rápido, sem uma reflexão do que estava sendo implantado. Esses equívocos trouxeram 

na verdade consequências sérias e muitos professores tiveram entendimento equivocados, 

perdidos e sem saber o que fazer em relação ao construtivismo, pois ele passou a ser 

concebida como a inserção do aluno no mundo dos textos, desprestigiando assim, os aspectos 

específicos do sistema de escrita. 

Ferreiro e Teberosky (1979) proporão nova perspectiva sobre o processo que a 

criança percorre para aprender a ler e a escrever e contribuíram muito para a reflexão sobre a 

problemática da alfabetização.  

 

Emília Ferreiro formulou sua concepção em torno da psicogênese da alfabetização, 

com o objetivo de esclarecer o modo pelo qual a criança aprende a ler e escrever, 

mediante uma visão alicerçada na vertente construtivista. Para ela, a criança 

compreende a linguagem falada a sua volta, a partir de hipóteses, assim, formulando 

seu próprio conhecimento. (SERPA 2011). 

 

Vygotsky (1988) ressalta o sujeito como ser complexo carregado de capacidades de 

leitura social a partir das ações de observar, de atenção, memória e de capacidade de 

raciocínio. Sendo assim a aprendizagem se processa em uma relação interativa entre o sujeito 

e a cultura em que vive. Isso quer dizer que, ao lado dos processos cognitivos de elaboração 

absolutamente pessoal, ou seja, cada indivíduo desenvolve a sua própria aprendizagem. 

Compreende se que o processo de alfabetização envolve não só a apropriação do 

sistema alfabético-ortográfico, mas também o seu funcionamento. Segundo Ferreiro e 

Teberosky: 

A posição que sustentamos reiteradamente é que o marco da teoria do 

desenvolvimento cognitivo de Piaget é apto para compreender os processos de 

apropriação de conhecimentos envolvidos na aprendizagem da lecto-escrita. 

Dizemos apropriação do conhecimento, e não aprendizagem de uma técnica. 

Contudo o que essa apropriação significa aqui como em qualquer outro domínio da 

atividade cognitiva: um processo ativo de reconstrução por parte do sujeito que não 

pode se apropriar verdadeiramente de um conhecimento senão quando compreendeu 
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seu modo de produção, quer dizer, quando o reconstituiu internamente. (FERREIRO 

e TEBEROSKY,1985, p. 275 apud CUNHA 2016). 

 

Os métodos pedagógicos em sala de aula, devem primar pelas boas técnicas de 

leitura, escrita e raciocínio, pois, saber ler, escrever e raciocinar se tornou condição 

indispensável para que o indivíduo se adapte e se integre ao meio social. 

Sendo assim os professores devem buscar oferecer aos alunos educação séria, ética, 

critica e democrática a fim de que os índices de pessoas analfabetas e analfabetas funcionais 

sejam eliminados. Segundo Ferreiro (2006), estar alfabetizado é: [...] poder transitar com 

eficiência e sem temor numa intrincada trama de práticas sociais ligadas à escrita. Ou seja, 

trata-se de produzir textos nos suportes que a cultura define como adequados para as 

diferentes práticas, interpretar textos de variados graus de dificuldade em virtude de 

propósitos igualmente variados, buscar e obter diversos tipos de dados em papel ou tela e 

também, não se pode esquecer, apreciar a beleza e a inteligência de certo modo de 

composição, de certo ordenamento peculiar das palavras que encerra a beleza da obra literária. 

O processo de alfabetização e letramento tem obtido avanços consideravelmente 

positivos, pois todos os professores de Ensino fundamental das redes estaduais e municipais 

tiveram recentemente uma capacitação do MEC (Ministério da Educação e Cultura) com o 

intuito de alfabetizar letrando os alunos do 1º ao 3º ano do Ensino fundamental. O papel do 

professor é articular situações que permitam o desenvolvimento da alfabetização em um 

mesmo contexto, até agora o processo de alfabetização passou por várias mudanças e chegou 

a hora do aluno aprender deforma significativa. De acordo com Soares: 

 

A literatura dá um apoio muito forte a esse letramento. Por que, o que é o 

letramento? São as práticas de leitura e de escrita. Uma coisa é a aprender o sistema 

de escrita, para poder ler e escrever. Mas isso não resolve o problema da entrada no 

mundo da escrita. É preciso saber fazer uso disso, saber escrever uma carta, saber 

escrever uma história, saber escrever uma fábula, um convite, etc., mas fazer isso 

numa situação contextualizada, saber para quem eu estou escrevendo, porque estou 

escrevendo, tendo motivação para escrever. (SOARES, 2009) 

 

A prática da leitura e escrita conduz o indivíduo à evolução nos aspectos: social, 

cultural, cognitivo, linguístico, entre outros. Observe Parâmetro Curricular Nacional de 

Língua Portuguesa: 

 

Se o objetivo é que o aluno aprenda a produzir e a interpretar textos, não é possível 

tomar como unidade básica de ensino nem a letra, nem a sílaba, nem a palavra, nem 

a frase que, descontextualizadas, pouco têm a ver com a competência discursiva, que 
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é questão central. Dentro desse marco, a unidade básica de ensino só pode ser o 

texto, mas isso não significa que não se enfoquem palavras ou frases nas situações 

didáticas específicas que o exijam. (BRASIL. PCN L.P. 1997, 29) 

 

Com a evolução e o crescimento do mundo moderno, houve a necessidade da 

ampliação do conceito de alfabetização e letramento. Não tem como trabalhar só o letramento 

ou só a alfabetização é processos que tem conceitos distintos e teóricos mais é preciso 

relacionar a prática com a teoria. De acordo com Soares (2004): 

 

É urgente uma revisão nos paradigmas hoje vigentes na educação, tendo em vista os 

alarmantes sinais de fracasso em alfabetização que hoje se verificam em nossas 

escolas. Não que se esteja pregando uma volta ao passado, com uso de métodos de 

alfabetização que ensinem apenas a identificação entre fonema-grafema, e 

habilidades de codificação e decodificação da língua escrita. Entretanto, ao inserir a 

criança no mundo letrado, permitindo a ela participar de experiências variadas com a 

leitura e a escrita, a escola deve oferecer a alfabetização como complemento que tem 

sua especificidade própria e que deve ser integrada aos esforços de letramento, sob 

pena de não conseguir atingir nem um nem outro objetivo. (SOARES, 2004) 

 

É imprescindível que haja seriedade no cumprimento do compromisso assumido 

por educadores. Para Freire é preciso, ação efetivamente libertadora no sentido de oportunizar 

a libertação pelo conhecimento. Trata-se de um contraponto à educação bancária, em que o 

educador conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo. Veja: 

 

[...] o nosso conhecimento do mundo tem historicidade. Ao ser produzido, o 

conhecimento novo supera o outro que antes foi novo e se fez velho e se ―dispõe‖ a 

ser ultrapassado por outro amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o 

conhecimento existente quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do 

conhecimento ainda não existente. Ensinar, aprender e pesquisar lidam com esses 

dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que se ensina e se aprende o 

conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do conhecimento ainda 

não existente. A ―do-discência‖ – docência-discência – e a pesquisa, 

indicotomizáveis, são assim práticas requeridas por estes momentos do ciclo 

gnosiológico (FREIRE, 1996, p. 28). 

 

Para Freire (1996) além dos conteúdos é preciso priorizar a profundidade na 

compreensão e na interpretação dos fatos, a formação moral. Para o autor o professor deve 

propor oportunidades para que o aluno amplie sua capacidade de compreensão se tornando 

assim ―arquiteto de sua própria prática cognoscitiva‖. 

Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de 

amar. Assumir-se como sujeito porque capa de reconhecer-se como objeto. A 

assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a ―outredade‖ 

do―não eu‖, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu (FREIRE, 1996, 

p. 41).  
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De acordo com Kazantzakis, Zotz; Cagneti (2010, p.53), apud Almeida (2011 p. 70): 

 

Os professores ideais são os que se fazem de pontes, que convidam os alunos a 

atravessarem-na e depois, tendo facilitado a travessia, desmoronam-se com prazer, 

encorajando-os a criarem as suas próprias pontes. Assim, percebemos que o trabalho 

do professor deve ser considerado uma ponte para fazer o aluno chegar ao livro e 

permitir que ele busque seus caminhos literários, por seus próprios meios - tirando 

do texto o que mais lhe interessar no momento, usufruindo daquilo que veio ao 

encontro de suas buscas, sentindo o prazer do ler pelo ler, sem ser cobrado e 

sufocado posteriormente com fichas de leitura. 

 

A partir das atividades interdisciplinares, abrangendo diversos eixos o trabalhado 

pedagógico com os alunos em sala de aula, ganharam novos significados. A educação 

apresenta novo desafio: alfabetizar letrando. Neste momento, as concepções do 

construtivismo já não norteiam mais a prática pedagógica na qual se faz necessário conciliar 

os dois promovendo condições para que o aluno tenha plena condição de uso da língua nas 

práticas sociais. 

 

 A formação de professores alfabetizadores 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa PNAIC, criado em 2012, tem 

garantido que as crianças brasileiras até oito anos sejam alfabetizadas plenamente. Para isso, 

contempla a participação da União, estados, municípios e instituições de todo o país. A 

proposta do Ministério da Educação e Cultura (MEC) é que todas as crianças em percentual 

de 100% sejam plenamente alfabetizadas, para tanto estimula educadores de todo o País a 

buscar novos métodos e estratégias de ensino. 

O objetivo, de acordo com o MEC é formar educadores críticos, que proponham 

soluções criativas para os problemas enfrentados pelas crianças em processo de alfabetização. 

Além disso, espera-se que as escolas dialoguem com a comunidade em que se encontram 

inseridas, aprofundando a relação entre ambas e criando um espaço colaborativo, no intuito de 

alfabetizar todas as crianças até o final do 3° ano do ciclo de alfabetização. Veja: 

 

Na primeira etapa do Pacto, de 2013 a 2014, os professores receberam formação em 

Letramento, e na segunda, de 2014 a 2015, em Matemática. O terceiro ciclo, que 

será desenvolvido de 2015 a 2016, vai abordar as demais áreas do conhecimento de 

forma integrada, com o objetivo de promover a educação integral das crianças. 

(Brasil, 2015). 
 

De acordo com entrevista realizada com os professores alfabetizadores da escola 

municipal de educação infantil e fundamental ―Tarsila do Amaral‖, constatou-se que a 
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capacitação do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), promoveu novo 

olhar para suas práticas pedagógicas. Durante as oficinas, foram colocadas em prática várias 

estratégias orientando como trabalhar em sala de aula, nas turmas de alfabetização, além de 

oportunizar a troca de experiências entre os professores de outras escolas, inclusive os da zona 

rural.  

O curso PNAIC, conta com tutor presencial que orienta as atividades. O MEC dispõe 

de materiais pedagógicos para realizar as práticas de sala de aula e uma bolsa de estudo no 

valor de R$200,00 (duzentos reais) para os professores cursistas, o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) disponibilizou vários livros para o acervo da 

biblioteca das escolas, os quais são utilizados diariamente pelos professores junto aos alunos, 

para incentivar a pratica de alfabetização e letramento. 

Para avaliar os resultados do PNAIC, o Ministério da Educação se baseará nos 

resultados colhidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP, por meio do índice de desenvolvimento da educação básica – IDEB. Veja: 

O eixo reúne três componentes principais: avaliações processuais, debatidas durante 

o curso de formação, que podem ser desenvolvidas e realizadas pelo professor junto 

com os alunos; disponibilização de um sistema informatizado no qual os professores 

deverão inserir os resultados da Provinha Brasil de cada criança, no início e no final 

do 2º ano; e aplicação, para os alunos concluintes do 3º ano, de uma avaliação 

externa universal, visando medir o nível de alfabetização alcançado ao final do ciclo. 

(BRASIL. INEP 2013) 

 

Em termos numéricos, isso significa progredir, formadores e cursistas do PNAIC estão 

satisfeitos com os resultados da capacitação. 

 

Experiências bem-sucedidas na escola Tarsila do Amaral 

 

A geometria é conteúdo que aprimora o raciocínio lógico, porém exige maneira 

específica de explorar fatores que desempenham extraordinário papel na concepção de espaço 

pela criança. Seguindo as orientações da formação continuada do Pacto Nacional Pela 

Alfabetização na Idade Certa PNAIC, em alfabetização matemática a professora (da turma do 

1º ano) apresentou aos alunos, os blocos lógicos, que é material estruturado composto por 

conjunto de formas geométricas os quais chamam a atenção das crianças, sendo assim os 

blocos lógicos foram utilizados para solidificar a aprendizagem de forma prazerosa. 

http://provinhabrasil.inep.gov.br/
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Neste sentido, compreende-se que o mundo contemporâneo está cada vez mais 

matematizado, o que coloca o currículo do ciclo em questão diante do desafio de transcender 

o ensino de algoritmos e cálculos mecanizados, imprescindível à alfabetização matemática. 

Ou seja, há que se resinificar o ensino, a partir do rompimento com práticas naturalizadas. A 

escola municipal de Educação Infantil e Fundamental ―Tarsila do Amaral‖, de Colorado do 

Oeste Rondônia, se orgulha pelo quadro de profissionais capacitados e empenhados em 

colocar em prática o que aprendem nas formações. 

A professora recomenda que para trabalhar com blocos lógicos, é interessante que os 

alunos sejam organizados em semicírculo e que seja explicado aos alunos o que é bloco lógico 

e para que servem.  Os blocos lógicos devem ficar acessíveis a manipulação dos alunos. 

Normalmente eles se empolgam e ficam eufóricos na atividade que envolve a manipulação 

dos mesmos e todos participam ativamente. Destaca que é bom atribuir valores às figuras do 

bloco lógico e realizar atividades nas quais os alunos efetuem operações de adição, subtração 

e façam os registros. 

Quanto às atividades de leitura, a professora do 2º ano ao ser entrevistada, assegurou 

que gosta de ler para os alunos, pois constata que eles ficam atentos e curiosos para ouvir, 

transmitindo a impressão de que viajam pelo mundo das fantasias. A professora afirma que 

em 2016 trabalhou com o projeto de leitura ―Pequenos leitores, grandes autores‖, destacando 

que no início do projeto organizou caderno de leitura, o qual os alunos levavam para casa, a 

fim de ler histórias para os pais. No começo, foi lista de palavras e pequenas frases, depois 

passou-se a pequenos textos.  

Na primeira fase do projeto os alunos foram premiados com carinhas nos lápis, sendo 

que cada carinha representava uma fase no desenvolvimento de leitura sendo; carinha 

vermelha precisava melhorar amarelo bom, e verde muito bem. Foi uma experiência que deu 

certo, pois quem recebeu a carinha vermelha ficou em sinal de alerta e fez tudo para melhorar. 

Na segunda etapa recorre a obra: ―A Joaninha que perdeu as pintinhas‖ de Ducarmo Paes, 

obra disponível no acervo do primeiro ano, oferecido pelo PNAIC.  No texto a Joaninha 

perdeu suas pintinhas e sua vida ficou bem tumultuada, até que encontrou um pintor que a 

ajudou a reconstruir suas pintinhas. Nesta atividade foi sugerido que cada aluno cuidasse de 

sua Joaninha (a joaninha era confeccionada em EVA e ficava exposta em um cartaz na sala de 

aula) e que cada vez que eles conseguissem ler bem eles teriam uma pinta em sua Joaninha. O 
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resultado foi surpreendentemente excelente e a partir desta atividade avançar 

consideravelmente, pois foi um tipo de competição entre eles e todos queriam ganhar 

pintinhas. Os alunos conseguiram média além da planejada. Foi muito bom afirma a 

professora do 2º Ano A. 

A partir das observações, feitas na escola ―Tarsila do Amaral‖ é possível afirmar que 

de modo geral, a escola emprega o lúdico nas atividades do dia a dia. Nas questões 

relacionadas ao ato de avaliar na alfabetização percebeu-se que os professores consideram 

essencial compreender o que cada aluno pensa sobre como funciona o sistema da leitura e 

escrita. Os professores estudam e discutem com seus pares para construir hipóteses de 

desenvolvimento dos alunos. Considera de suma importância compreender o caminho que os 

alunos percorrem para aprender a ler e a escrever. Quando se deparam com alunos com 

dificuldade de aprender procuram realizar atividades de reforço, utilizando material concreto 

em atendimentos individualizados.  

 

Principais desafios dos professores alfabetizadores da escola ―Tarsila do Amaral‖ 

Compreende-se a necessidade de alfabetizar letrando nos anos iniciais do ensino 

fundamental. Pensando nisso, é que os professores da escola ―Tarsila do Amaral‖ trabalham 

com projetos de leitura, por meio do qual os alunos são oportunizados a lidar com diversos 

gêneros textuais. 

Nessa perspectiva, defendemos que as crianças possam vivenciar, desde cedo, 

atividades que as levem a pensar sobre as características do nosso sistema de escrita, 

de forma reflexiva, lúdica, inseridas em atividades de leitura e escrita de diferentes 

textos. É importante considerar, no entanto, que a apropriação da escrita alfabética 

não significa que o sujeito esteja alfabetizado. Essa é uma aprendizagem 

fundamental, mas para que os indivíduos possam ler e produzir textos com 

autonomia é necessário que eles consolidem as correspondências grafofônicas, ao 

mesmo tempo em que vivenciem atividades de leitura e produção de textos. É 

preciso, portanto, a definição de direitos de aprendizagem relacionados aos 

diferentes eixos do ensino da Língua Portuguesa a serem desenvolvidos ao longo 

dos três primeiros anos do Ensino Fundamental,tal como os que são sugeridos no 

primeiro fascículo do material do Programa Pró-Letramento, que propõe um 

conjunto de capacidades a serem desenvolvidas pelos alunos dos três primeiros anos 

do EnsinoFundamental. (PNAIC unidade 1 ano 1, 2012 p. 22) 

 

O projeto de leitura desenvolvido na escola tem como meta incentivar a prática da 

leitura e o desejo de ler textos diversificados, cativando o hábito de leitura de 100% dos 

alunos no transcorrer do ano letivo. Tendo como objetivo garantir repertório de textos de boa 
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qualidade que se constitua em material de consulta para a escrita de outros textos, bem como 

incentivar os alunos a lerem mesmo quando ainda não sabem ler convencionalmente. 

Para que a meta e objetivos sejam alcançados, família e escola têm a incumbência de 

caminhar juntas, possibilitando-lhes fortalecer o hábito da leitura. 

De acordo com relatos das professoras das turmas do ensino fundamental I trabalhar 

com projeto de leitura e escrita são atividade constate na escola ―Tarsila do Amaral‖, pois se 

constitui em recurso importante no processo de letramento e alfabetização, como descrito nos 

parâmetros curriculares nacionais de Língua Portuguesa. 

 

Os projetos são situações em que linguagem oral, linguagem escrita, leitura e 

produção de textos se inter-relacionam de forma contextualizada, pois quase sempre 

envolvem tarefas que articulam esses diferentes conteúdos. São situações 

linguisticamente significativas, em que faz sentido, por exemplo, ler para escrever, 

escrever para ler, ler para decorar, escrever para não esquecer, ler em voz alta em 

tom adequado. Nos projetos em que é preciso expor ou ler oralmente para uma 

gravação que se destina a pessoas ausentes, por exemplo, uma circunstância 

interessante se apresenta: o fato de os interlocutores não estarem fisicamente 

presentes obriga a adequar a fala ou a leitura a fim de favorecer sua compreensão, 

analisando o tom de voz e a dicção, planejando as pausas, a entonação, etc. Os 

projetos de leitura são excelentes situações para contextualizar a necessidade de ler 

e, em determinados casos, a própria leitura oral e suas convenções. (BRASIL, PCN 

LP 1997,46). 

 

Com o ensino fundamental de 9 anos as crianças estão entrando mais cedo na escola e 

para que o aluno tenha vontade de frequentá-la cabe ao professor desenvolver prática 

pedagógica dinâmica e provocadora, no sentido de instigar os alunos a aprender de maneira 

significativa e prazerosa. 

Essa tarefa é difundida e inacabadamente buscada pelos professores da escola ―Tarsila 

do Amaral‖. De acordo com Soares: 

Eu acho que o que fica mais forte nesta exposição é observar um aspecto importante: 

costuma-se criticar e temer que, nessa entrada da criança aos seis anos no ensino 

fundamental, ela seria impedida de brincar, etc. Isso é uma falta de visão de como a 

alfabetização e o letramento podem ser atividades lúdicas, que envolvem muito a 

criança, tanto no aprender o sistema de escrita quanto, sobretudo, na aprendizagem da 

leitura. Como estamos vendo aqui, por exemplo: a criança trabalhando com trava-

línguas. São crianças de seis anos, estão no 1º ano. Trava-línguas, o que é? É uma 

brincadeira, uma brincadeira com a escrita: "Papagaio come milho, Periquito leva a 

fama. Cantaram uns, choraram outros. Triste sina de quem ama". Isso está 

desenvolvendo a consciência fonológica, que é fundamental para a alfabetização e, ao 

mesmo tempo, a criança está escrevendo, está desenhando, está montando o 

caderninho dela de trava-línguas, com editora, com conceito de editora, conceito de 

capa, tudo isso ao mesmo tempo. ‖ (SOARES 2009 p. 12). 
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A escola em estudo, recorre a estratégias de ensino diversificadas, por meio de 

variados projetos, o uso de do lúdico, exposições, uso de materiais concretos, intercâmbio 

constante entre família e escola. 

Reconhece-se que os métodos e conceitos de alfabetização apresentados são 

analisados no contexto social da época, os quais vieram atender as necessidades desse 

período.  

Metodologia 

A metodologia utilizada foi à pesquisa interpretativa de cunho etnográfico. Como 

instrumento de geração de dados optou-se pelas notas de campo utilizando a sala de aula 

como objeto de investiação. Buscou – se informações e dados disponíveis em publicações – 

livros, teses e artigos de origem nacional, e na internet, realizados por outros pesquisadores.  

 

Resultado 

Neste artigo Práticas Pedagógicas nas séries iniciais do Ensino Fundamental I, na 

Escola ―Tarsila do Amaral‖ de Colorado do Oeste – Rondônia, procurou evidenciar a prática 

pedagógica como reflexo da luta por um ideário que foi se construindo a partir da 

contribuição das concepções dos teóricos que fundamentaram e que ainda fundamentam a 

educação e a escola como espaço da ação pedagógica, e também se evidencia as relações 

construídas ao longo da trajetória da educação. 

As discussões remetem a pensar que tudo parece muito simples. Vale lembrar, porém 

que no corpo-a-corpo, ali onde a ―coisa‖ acontece não é tão simples, são muitas as 

adversidades enfrentadas no dia-a-dia na sala de aula. Porém com empenho e participação em 

formações e socialização de experiências bem-sucedidas entre educadores, o trabalho ganha 

novos significados, por meio da prática pedagógica que abrange o lúdico, a tecnologia e os 

experimentos práticos.  

Os alunos conseguiram alcançar o objetivo proposto. O resultado foi 

surpreendentemente excelente e a partir desta atividade tiveram um avanço muito bom.  

 

Considerações finais 

Verificou-se na escola ―Tarsila do Amaral‖ que o trabalho com projeto ali realizado, 

proporciona desafio, o qual estimula os alunos a descobrir talentos e habilidades tornando-os 
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autônomos, construtores de seus próprios conhecimentos contagiando professores envolvidos, 

pais, alunos, coordenadores e comunidade. 

Observou-se no decorrer da pesquisa que o processo de ensino e aprendizagem precisa 

ser significativo e contextualizado para que desperte nos alunos o prazer pela leitura e escrita 

e não mera decifração de código linguística. 

Realizar a pratica de ensino, de modo a respeitar os direitos de quem necessita da 

escola funcionando com ensino de qualidade é a parte mais difícil de administrar. Assim 

como se acredita que as experiências positivas refletem e se estendem para um número bem 

maior de alunos, ganhando reconhecimento pelo trabalho dos dirigentes escolares, 

companheiros de trabalho, pais, alunos e sociedade de modo geral. 

Sem a pretensão de esgotar o tema, a análise relacionada às práticas pedagógicas nas 

séries iniciais do ensino fundamental I, descritas neste artigo, aponta para a necessidade de 

aproximar teorias às práticas. 
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RESUMO 
 O diagnóstico de deficiência é disparador de muitos impedimentos no que tange ao processo de escolarização, 

pois socialmente é visto como um indicador de incapacidades no que compete ao desenvolvimento. Pensando 

nesse fator e por assim nas dificuldades de inserção e garantia de uma escolarização potencializadora da pessoa 

com deficiência é visto a importância de discussões e intervenções que possibilitem o acesso destes na escola. 

Nesse sentido o presente trabalho discutirá a partir de um relato de experiência a participação da psicologia nesse 

contexto visando à escola como um dos principais recursos tanto para o desenvolvimento humano como para a 

interação social. Durante as práticas desenvolvidas no projeto de extensão ―Muito prazer sou autista: venha me 

conhecer para além do rótulo!‖ foi realizado o acompanhamento de uma criança de sete anos diagnosticada com 

autismo e outras complicações físicas, através de conversas com a mãe e profissionais envolvidos no tratamento, 

buscou-se identificar aspectos que poderiam ser trabalhados pelo viés da psicologia, além de encontros diretos 

no intuito de conhecer e estabelecer vínculo. Percebeu-se a necessidade de interação e recursos que estimulem o 

desenvolvimento intelectual, desse modo juntamente com a família e equipe profissional foi feita a inserção 

escolar. Nas observações provindas após a matricula foi percebido avanços tanto no aspecto físico como 

intelectual, o que indica a importância da inserção e permanência escolar. É visto que o acesso à escola é 

importante para o desenvolvimento em seus variados aspectos e faz-se importante mobilizações que permitam 

uma educação inclusiva. 

 

Palavras-chave: Deficiência. Escolarização. Inclusão. 

 

ABSTRACT 

The diagnosis of disability is a trigger for many impediments in what concerns process of schooling, because it is 

socially viewed as an indicator of disabilities in the development. Thinking about this factor and so on the 

difficulties of insertion and guarantee of a potentiating schooling of the person with disability and interventions 

that enable them to be accessed at school. In this sense, the present work will discuss from an experience report 

the participation of the psychology in this context aiming at the school as one of the main resources both for the 

human development as well as for social interaction. During the practices developed in the Extension project " 

Too much pleasure, i‘m autist: come to know me beyond the label‖. follow-up of a seven-year-old child 

diagnosed with autism and other physical complications, through conversations with the mother and 

professionals involved in the treatment was sought to identify aspects that could be worked on by the 

psychology, as well as direct encounters in order to know and establish a link. In fact, the need for interaction 

and resources that stimulate intellectual development, way together with the family and professional staff has 

been made the school insertion. In observations after the enrollment was perceived advances in both the physical 

and intellectual, which indicates the importance of school insertion and permanence. It is seen that access school 

is important for development in its varied aspects and makes itself importante mobilizations that allow an 

inclusive education. 

 

Keywords: Disability. Schooling. Inclusion. 
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Introdução  

Este trabalho apresenta a realização de acompanhamento com uma criança 

diagnosticada com autismo. A prática foi desenvolvida dentro do projeto de extensão ―Muito 

prazer sou autista: venha me conhecer para além do rótulo!‖ em desenvolvimento desde 2015 

pela Universidade Federal de Rondônia em parceria com uma associação filantrópica 

destinada a tratamento de crianças autistas. A experiência referida tinha como objetivo 

estabelecer contato uma criança portadora do diagnóstico, família e profissionais a fim de 

identificar aspectos que poderiam ser trabalhados pelo viés da psicologia.  

Tendo em vista as bases constitucionais que visam garantir o acesso escolar a todas as 

pessoas e pensando na importância desse acesso para formação, pretende-se evidenciar a 

prática desenvolvida buscando refletir acerca da inclusão escolar da PCD (Pessoa com 

deficiência) e as dificuldades da implementação deste no âmbito educacional.  

A inclusão escolar é desafio da educação, essa garantia de acesso do aluno com 

deficiência na instituição de ensino regular e sua escolarização exige mudanças na concepção 

de aluno, nas práticas pedagógicas, na constituição das relações, no enfrentamento ao 

preconceito, no combate à falta de parceria entre o professor do atendimento educacional 

especializado (AEE) e os demais docentes das classes comuns do ensino regular que possuem 

alunos com deficiência, entre tantos outros problemas. 

Nesse contexto cabe refletir em trabalhos que possam ser desenvolvidos pensando na 

atuação e intervenção dos profissionais da psicologia e outras áreas no intuito de promover 

discussões e intervenções que possam ir de encontro como essa temática de modo a contribuir 

para a realização da inserção escolar efetiva da PCD. 

Fundamentação teórica 

O desenvolvimento humano de acordo com a teoria histórico-cultural consiste na 

apropriação da linguagem e dos signos culturais (VIGOTSKI, et al. 2016). Desse modo é 

fundamental a escolarização tendo em vista que está permitirá a apreensão de saberes além da 

interação social o que contribuirá para a atuação na sociedade, tal como afirma Leonardo e 

Silva (2013, p. 310): 

A educação, quando organizada tendo em vista a zona de desenvolvimento próximo, 

promove desenvolvimento intelectual, à medida que propicia uma série de 
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amadurecimentos de processos que sem a educação seriam impossíveis de 

desenvolver. Desta forma, a educação revela-se fundamental para o processo de 

desenvolvimento e aquisição das características históricas do homem. As funções 

psicológicas superiores, por serem culturais, desenvolvem- -se principalmente pelo 

ensino formal, sistematizado nos conteúdos escolares. 

Desse modo pensando na inclusão é visto que a sociedade ainda não oferece as 

condições necessárias para a escolarização da PCD. De acordo com Maciel (2000, p.51) essa 

é uma questão discriminatória que acontece desde antes da própria ―socialização do homem‖ 

onde pessoas com deficiência são excluídas da sociedade. 

Nesse contexto a autora afirma que movimentos vêm se desenvolvendo a fim de que a 

inclusão social seja de fato efetivada para que todos possam ser sujeitos ativos na sociedade, 

dentre todas os segmentos como educação, trabalho, saúde, lazer e etc. Atuando como 

indivíduos e sujeitos ativos na sociedade, independente de sua condição física. 

No que tange a educação escolar inclusiva, Dorziat (2013, p.988) afirma que esse 

ainda é um grande desafio no que se que se refere à escolarização, pois segundo a autora a 

sociedade possui uma vasta diversidade social, mas não preconiza essa diversidade.   

As novas políticas mundiais adquirem natureza multicultural, mas parecem não 

empreender um olhar mais apurado, a ponto de desenvolverem movimentos que 

busquem captar diferentes perspectivas de mundo, capazes de contribuir para 

sociedades mais justas e democráticas. 

Nesse sentido pode-se refletir acerca das dificuldades para a implementação de uma 

educação inclusiva, pensando que o sistema escolar ainda é insuficiente para atender todas 

diferenças sociais eminentes, o que faz com que prevaleça a exclusão social de PCDs.  

 Partindo desse pressuposto a inclusão do aluno diagnosticado com Transtorno do 

Espectro Autista (TEA) é um desafio ainda maior, tendo em vista que as características do 

transtorno tal como previsto no DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais) (2014, p. 32, 33), apresentam déficits na comunicação e interação ―incluindo 

déficits na reciprocidade social, em comportamentos não verbais de comunicação usados 

para interação social e em habilidades para desenvolver, manter e compreender 

relacionamentos‖, com apresentação de ―padrões restritos e repetitivos de comportamento, 

interesses ou atividades‖. Nesse contexto é visto que as instituições escolares e os 

profissionais encontram dificuldades no que compete a inserção desses alunos no sistema de 

ensino.  
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Na constituição são previstas legislações que asseguram a PCD no acesso a sociedade. 

No que se trata da pessoa com diagnóstico de TEA e sua inclusão na rede de ensino foi 

implementado em 2012 a ―lei do autismo‖ (BRASIL, 2012) que garante a inserção e 

permanência escolar de pessoas com esse diagnóstico.  

Nessa legislação passasse a considerar o acompanhante especializado como ator 

escolar, no intuito de articular com os professores regulares em sala de aula as atividades 

escolares, consistindo na contribuição da aprendizagem do aluno com TEA. No entanto por 

definir ações de cuidados com relação à higiene, alimentação e locomoção a serem executadas 

por ele, configurando-o mais como cuidador.  

A lei do autismo no intuito de promover a inclusão de pessoas com TEA na 

comunidade, visa os direitos que possibilitam o desenvolvimento social em todos os aspectos. 

Segundo Padilha (2001) considerando as garantias que a lei estabelece principalmente no 

âmbito escolar, é visto que ainda há uma defasagem quanto à efetivação do que está proposto.   

O sistema de ensino não ampara totalmente o aluno com TEA e outras deficiências, 

tendo em vista que a falha muitas vezes consiste na própria estrutura da instituição de ensino e 

na falta de preparo dos profissionais que lidam diretamente com esses alunos, o que dificulta 

numa escolarização efetiva e potencializadora (LEONARDO, et al. 2009). 

Retomando nos aspectos das diferenças é visto que os alunos possuem formas e ritmos 

distintos. Nesse sentido Moraes (2008) afirma que o professor deva observar o processo de 

aprendizagem dos alunos buscando intervir de acordo com as suas necessidades e 

capacidades a fim de que todos possam aprender e apreender com qualidade.  

Mas no sistema de educação atual é visto que o cotidiano escolar pouco possibilita 

essa forma de escolarização, colocando o ensino num único formato, o que prejudica na 

aplicação de uma aprendizagem inclusiva para os alunos com alguma deficiência. Patto 

(2008) afirma que essa não valorização da diversidade humana é um dos principais 

construtores da exclusão social, pois desse modo aprendizagem não está acessível para todos.  

Outro elemento que vêm surgindo nos processos de inserção da inclusão são ONGs 

que muitas vezes são criadas no intuito de atender pessoas com deficiência devido à 

insatisfação ou falta dos serviços oferecidos pelas políticas públicas, desse modo organizam-

se como grupo. Desse modo as ONGs precisam buscar parcerias para suprirem as 

necessidades materiais e de recursos humanos a fim de manter o funcionamento da 
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associação gerando ações de filantropia e de benemerência. Assim por terem o ―poder de uso 

da imagem da pessoa com deficiência‖ sensibilizando a sociedade a fazer doações em prol do 

bom funcionamento da instituição, acabam contribuindo para a ―perpetuação do estigma‖ 

com relação ao indivíduo que difere da norma (D´ANTINO, 2013, p. 57).  

Metodologia 

A prática teve início por uma conversa com a mãe de uma criança de sete anos do sexo 

feminino diagnosticada com autismo e outras doenças como problema de deglutição e 

coordenação motora, sob uso de cadeira de rodas para locomoção e sonda para alimentar-se. 

O primeiro contato consistiu em fazer a primeira apresentação, e explicar a iniciativa 

do projeto de extensão. Em seguida foram feitas observações na residência e em locais onde a 

criança fazia tratamento como fonoaudiologia e fisioterapia, no intuito de conhecer sua rotina. 

As observações também tiveram caráter participativo com momentos de interação a 

fim de conhecer características da criança, identificar as habilidades, gostos e aspectos que 

pudessem ser trabalhados pela psicologia, além de estabelecer vínculo. Foram feitas em torno 

de três sessões com duração de uma hora cada onde foram desenvolvidas atividades aleatórias 

com brinquedos e músicas. 

Após seis meses acompanhando o cotidiano foi visto a necessidade de interação social 

e recursos que estimulassem o desenvolvimento intelectual, por esse viés buscou-se 

juntamente com a mãe as possibilidades de matricular a filha na rede escolar. 

O processo para a matricula na escola durou seis meses, iniciou com uma pesquisa 

acerca das escolas no município de Porto-Velho que fossem acessíveis para cadeirantes e 

tivesse acompanhante especializado para alunos com deficiência. Em seguida foi conversado 

com os profissionais que a atendiam sobre a possibilidade dessa inserção escolar. 

Após a matrícula na escola e o início do ano letivo foram feitas observações na 

instituição escolar e conversa com professores, acompanhante especializado, professora da 

sala de recursos, outros profissionais da instituição de ensino e colegas, no intuito de 

acompanhar o processo de escolarização. Considerando que foi o primeiro contato da criança 

com a escola e haviam ocorrido modificações em sua rotina, o intuito também foi apurar 

como ocorria esse primeiro contato tanto da parte do aluno como dos profissionais envolvidos 

na escola.  
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Resultados  

No primeiro contato com a mãe foi visto que o diagnóstico do autismo apresentava-se 

como algo angustiante e causador de sofrimento psíquico. Ao pedir que falasse da filha 

esperando características próprias enquanto indivíduo a mãe relatou o processo do diagnóstico 

e o que isso provocou no cotidiano da família.  

Observou-se que a luta diária acerca das dificuldades físicas causadas pela deficiência 

e o preconceito social têm sido algo prevalente a outros aspectos da vida, o que pode ser 

refletido sobre os impactos causados pelo diagnóstico de deficiência, sejam pelas condições 

sociais que demandam de cuidados devido o estado de deficiência, muito vezes vinculados a 

falta de recursos dentro da família e da sociedade para atender a essas demandas  ou seja pelo 

preconceito que é atribuído sobre a pessoa com deficiência e a família. 

Nas observações foi visto que a criança tem recebido assistência no tratamento físico a 

fim que possa desenvolver-se. Os profissionais que a acompanham relataram que o tratamento 

é um processo lento e muitas vezes os avanços acabam sendo regredidos necessitando serem 

retomados desde o início.  

Nos encontros individuais feitos diretamente com a criança foi estabelecido vínculo e 

promovido uma interação, as atividades consistiram em utilizar musicas e brinquedos que a 

mesma já possuía em casa, alguns já utilizados e indicados por profissionais para a mãe 

realizar ludicamente trabalhando alguns aspectos.  

A matrícula foi um processo cauteloso, considerando que era uma intervenção não 

esperada pela mãe, que apresentou no início certo anseio. Por esse motivo a escolha da 

instituição escolar foi feita em conjunto com família, buscando uma escola que atendesse as 

necessidades indicadas. Os profissionais envolvidos também participaram desse processo 

indicando a importância da escolarização para o desenvolvimento. 

Na escola foi visto que a princípio a criança tinha certa resistência, mas com o tempo 

conseguiu adaptar-se e já apresenta gostar da rotina escolar. Os profissionais envolvidos 

também apresentaram dificuldades ao recebê-la na escola, mas indicaram que assim como a 

aluna também se adaptaram a rotina com a nova estudante.  

No processo de ensino aprendizagem de acordo com as professoras e acompanhante 

houve avanços, alguns aspectos como coordenação motora fina e alfabetização foram e estão 
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sendo trabalhados. Assim como afirmaram os outros profissionais, a escolarização também é 

vista como um processo lento onde muitas vezes ocorre certas regressões. 

No que tange a interação social a escola propiciou o contato com outras crianças, que 

acontece de forma natural. Nesse sentido foi observado que essa aproximação com os colegas 

permitiu avanços nos aspectos físicos e intelectuais o que contribui no trabalho dos 

profissionais tanto na escola quando nas outras áreas.  

Segundo a mãe, a escola tem sido inovadora no tratamento, a mesma participou de 

eventos sobre autismo onde falou da experiência da escolarização da filha indicando como 

algo positivo. Nesse processo fez-se significativo a participação efetiva na escola, estando à 

instituição em parceria tanto com a mãe quanto com os outros profissionais.  

Considerações finais  

Considerando o trabalho desenvolvido no acompanhamento e intervenção de uma 

criança diagnosticada com TEA, enquanto acadêmica de psicologia essa prática propiciou 

experiências no que compete à atuação nesse campo permitindo um direcionamento 

profissional na área da psicologia escolar e da pessoa com deficiência. 

Ofereceu um conhecimento básico e importante pensando no quão é significativo 

trabalhos nesse contexto, considerando que estes poderão contribuir para um melhor 

desenvolvimento da pessoa com deficiência. 

Vale ressaltar que na graduação práticas nesse sentido fazem-se necessárias, o que 

ainda é algo pouco possibilitado na formação profissional, não só para a psicologia como para 

outras áreas, pois a inclusão da pessoa com deficiência consiste no envolvimento de todos os 

segmentos sociais. 

A inclusão se estabelece nos direitos de acessos no campo social, desse modo o 

envolvimento de toda a sociedade é primordial para a efetivação deste.  Assim as legislações 

que asseguram esses direitos de acessos devem ser efetuadas de forma que permita uma 

inserção real da pessoa com deficiência. 

No intuito da promoção da inclusão é significativo no que tange a rede escolar que 

todos envolvidos em conjunto com aos alunos que possuem TEA mantenham comunicação 

em prol de uma melhor articulação sobre como trabalhar o desenvolvimento desse aluno. É 

necessário que haja comunicação da escola com as demais instituições que trabalhem como os 
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alunos, considerando que a parceria com essas redes favorecem na colaboração das atividades 

que ambos desenvolvem. É importante que todos os envolvidos da criança com TEA 

trabalhem em conjunto, conversando e articulando acerca dos trabalhos que podem ser 

efetuados para a contribuição no desenvolvimento. 

Cabe pensar também na importância de desmistificar o rótulo do diagnóstico que 

muitas vezes torna-se indicador de incapacitação, impedindo que a criança seja estimulada ao 

aprendizado. Também destacar importância da escolarização nesse processo tendo em vista 

que a escola oferece muitos elementos para o desenvolvimento. 

A inclusão para pessoas com deficiência está prevista em leis que garantem a 

escolarização destes no intuito de que todos possam frequentar a instituição escolar recebendo 

todo o suporte que garante sua permanência na rede de ensino. Nesse sentido também cabe 

problematizar que escola ainda tem muito que melhorar para receber alunos com deficiência, 

seja na estrutura ou na preparação dos profissionais escolares. É necessário que as instituições 

de ensino tenham as condições necessárias para receber esses alunos e escolariza-los de forma 

efetiva.  

Tendo em vista a carga horária extensiva de trabalho dos educadores e acompanhantes 

e o quanto o serviço é exaustivo, além de na maior parte das salas de aulas serem 

superlotadas, é visto que diante da realidade das condições do sistema de educação devem ser 

elaboradas estratégias que visem colaboração com tais profissionais no que tange o trabalho 

na escolarização de crianças com deficiência. 

Com base nisso é visto que professores e acompanhantes na instituição escolar não 

recebem suporte para trabalhar com alunos com TEA, tendo em vista que são mínimos os 

treinamentos ou cursos oferecidos que tenham como proposta colaborar com educadores e 

cuidadores em estratégias de trabalho. Ocorrem também de serem oferecidos em dias, 

horários e locais não disponíveis para que possam participar. Além disso, não há incentivo, 

seja financeiro ou apoio quanto à procura da formação continuada nesse âmbito. 

Por isso trabalhos nesse sentido são importantes para uma reflexão acerca da inclusão 

da pessoa com deficiência e o processo de escolarização destes. Faz-se necessário discussões 

que fomentem estratégias de intervenção em prol da implementação da inclusão tanto no 

aspecto escolar como em outros segmentos.  
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RESUMO 

O objetivo deste estudo é compreender o que leva os adultos a desistirem da escola mesmo depois de terem 

voltado para sala de aula. Conhecer os principais fatores que produzem a evasão escolar e o fracasso ao contexto 

da EJA. Estudar sobre o motivo que leva as pessoas abandonarem a sala de aula é de extrema importância para 

compreendermos melhor como funciona o sistema de ensino EJA, porque esse sistema está tão ligado ao 

fracasso e a evasão escolar. Foi realizada uma revisão bibliográfica, foram utilizados os seguintes critérios para 

elaboração deste artigo selecionamos artigos científicos de relevância. Esse artigo nos leva a pensar qual a 

melhor forma de solução, para esse grave problema constante na rede de ensino EJA, como ajudar esses jovens e 

adultos para que permaneçam na sala de aula para que através dos estudos consigam integrar no mercado de 

trabalho. 

 

Palavras-chave: Evasão escolar. Fracasso escolar.  EJA. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to understand what causes adults to drop out of school even after they have returned 

to the classroom. Know the main factors that produce school dropout and failure to the context of the EJA. 

Studying the motive that drives people out of the classroom is of the utmost importance for us to better 

understand how the EJA education system works because this system is so linked to school failure and dropout. 

A bibliographic review was performed, the following criteria were used to elaborate this article we selected 

relevant scientific articles. This article leads us to think about the best way to solve this serious problem in the 

EJA education network, how to help these young people and adults to remain in the classroom so that through 

the studies they can integrate into the job market. 

 

Keywords:Schoolevasion. Schoolfailure. EJA. 

 

Identificação do objeto pesquisado: 

O presente artigo teve por objetivo compreender o que leva os jovens e adultos que 

frequentam a Educação de Jovens e Adultos (EJA) a desistirem da escola mesmo depois de 

terem voltado para sala de aula. 

Com os objetivos específicos procuramos conhecer os principais fatores que produzem 

a evasão escolar e o fracasso ao contexto da EJA. 
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Estudar sobre o motivo que leva as pessoas abandonarem a sala de aula é de extrema 

importância para compreendermos melhor como funciona o sistema de ensino EJA, porque 

esse sistema está tão ligado ao fracasso e a evasão escolar.  

Foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando como ferramenta de busca o google 

acadêmico, proposta curricular para educação de jovens e adultos e dicionário de língua 

portuguesa , foram utilizados os seguintes critérios para elaboração deste artigo selecionamos 

artigos científicos de relevância cujas palavras chaves utilizadas são  EJA ,Fracasso escolar e 

evasão, para um melhor resultado usamos o critério de adotar apenas artigos referentes de  

2001 a 2013. 

Esse artigo nos leva a pensar qual a melhor forma de solução para esse grave problema 

constante na rede de ensino EJA, como ajudar esses jovens e adultos para que permaneçam na 

sala de aula para que através dos estudos consigam ter uma vida um pouco melhor, e 

consigam integrar no mercado de trabalho. 

Fundamentação teórica  

O objetivo deste artigo é buscar compreender o motivo pela qual as salas de aula do 

sistema de ensino EJA estão cada vez mais vazias, o que ocorre com que essas pessoas que já 

não conseguiram terminar os estudos na idade apropriada, acabam desistindo de seus sonhos 

mesmo após darem o primeiro passo que é voltar para a sala de aula. 

Estudar sobre o motivo que leva as pessoas abandonarem a sala de aula é de extrema 

importância para compreendermos melhor como funciona o sistema de ensino EJA, porque 

esse sistema está tão ligado ao fracasso e a evasão escolar. 

Conhecendo o sistema poderemos levantar alternativas para diminuir o alto índice de 

abandono da sala de aula por parte de jovens e adultos da EJA ―[...] possíveis causas da 

―evasão‖ em alunos jovens e adultos trabalhadores na modalidade EJA, buscando estratégias, 

e refletindo acerca da vida destes sujeitos‖. (OLIVEIRA; EITERER, 2008, p.4). 

Segundo Oliveira e Eiterer (2008) a evasão escolar ocorre por diversos motivos, mas 

principalmente pelo fato de o publico da EJA serem pessoas ativas no mercado de trabalho, 

pessoas que precisam trabalhar para garantir seu sustento e de sua família , e muita das vezes 

os horários de trabalho acaba influenciando nos estudos ,existe também outros fatores que 

levam ao abandono da sala de aula como o desanimo devido ao cansaço do dia de trabalho, a 
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falta de professores nas escolas ,a falta de material didático adequado aos estudos que na 

maioria das vezes o material que o professor utiliza e o mesmo utilizado na educação infantil. 

De acordo com Antunes (2003), O fracasso escolar é fruto de políticas educacionais 

que expõem a crise da escola, que utilizam se do discurso da pobreza, da falta de apoio que os 

alunos têm de suas famílias, da desestruturação familiar em algumas famílias para justificar o 

insucesso de seus alunos. Nesse processo culpa-se apenas o aluno como sendo incapaz de 

aprender devido às condições sociais em que vive. 

De acordo com Santos (2007 apud Oliveira e Eiterer 2008) é dever do professor 

pensar em trabalhos pedagógicos para que o aluno participe, interaja na sociedade. Criar 

dinâmicas que chame a atenção desperte o interesse para que o educando volte a se inserir no 

meio social. 

A mesma autora chama atenção para o fato de que o aluno de EJA é um aluno 

diferente, um pouco inseguro e, são as diversas derrotas vividas ao longo de um 

processo escolar, muitas vezes já iniciada no ensino regular, que irão abalar sua 

auto-estima. Para a autora, qualquer decepção, por mínima que seja sofrida na escola 

faz com que este sujeito abandone o ambiente escolar. (SANTOS 2007 apud 

OLIVEIRA e EITERER 2008 p.5). 

Segundo Barquero (2001), são muitas duvidas e perguntas que estão relacionadas ao 

sistema de ensino EJA, mas um ponto importante a ser pensado e o que leva um adulto a 

voltar a estudar, mesmo depois de um dia árduo de trabalho ainda ter motivação para 

frequentar a sala de aula no período noturno. ―[...] trabalhadores tinha um motivação muito 

grande para estar ali depois de um dia estafante de trabalho mal remunerado‖. (BARQUERO, 

2001 p.8). 

Evasão escolar:  

Segundo, Klein e Freitas (2011) quando se trata de evasão escolar primeiro temos que 

compreender o seu significado. Para isso recorremos ao dicionário, (SCOTTINI, 2009) que 

diz que evasão vem do verbo evadir que significa fuga. 

Pedralli e Rizzatti (2013) a desistência de alunos do sistema de ensino EJA, esta direta 

e indiretamente ligado a fatores sociais de diferentes segmentos e um deles e atuação do 

professor na sala de aula, a sala de aula deve ser um ambiente acolhedor onde os alunos 

sintam se bem, possam fazer amizades criar vínculos tanto com colegas de classe como com o 

professor.   
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De acordo com Gomes (1989 apud Batista, Souza e Oliveira 2009), no Brasil boa 

parte da população de jovens que ingressam cedo no mercado de trabalho possui baixo grau 

de escolarização. Isto tem reflexos sobre toda a vida ativa do indivíduo, uma vez que este 

poderá ter maiores dificuldades em ascender ou acessar postos que lhe proporcione maior 

remuneração, maior satisfação com o trabalho que desenvolve; acesso aos bens culturais e 

melhoria das condições materiais de vida, a qual poderá conduzir à mobilidade social, entre 

outros aspectos.  

O autor ressalta que muitos jovens começam a estudar cedo e os que desistem, é pelo 

simples fato de querer trabalhar e por fim deixa os estudos de lado, mais hoje podemos ver 

que aqueles que deixaram a escola quando ainda era jovens, hoje corre atrás do tempo perdido 

para concluir os estudos, pois muitos tem seu emprego mais não tem uma capacitação de 

ensino completo. 

Fracasso escolar 

O fracasso escolar é produzido pelo insucesso no dia a dia de vida escolar que envolve 

aspectos estruturais e funcionais no sistema educacional, outros fatores que levam ao fracasso 

são concepção de ensino e trabalho pedagógico, o material utilizado pelo professor para 

difundir o conhecimento e no caso da EJA, a utilização do mesmo material utilizado na 

educação infantil tornando se pouco atraente aos olhos do público da EJA . 

Os frequentadores do sistema de ensino EJA, são pessoas que já estão inseridas no 

mercado de trabalho e, na maioria das vezes, pessoas de baixa renda que não tiveram 

oportunidade de frequentar a escola no ensino regular e que buscam na EJA uma nova 

oportunidade. 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA 

Segundo a proposta curricular para educação de jovens e adultos (1997), a educação 

de adultos começou no Brasil em meados da década de 1930, a educação de adultos surge em 

um período em que  o país passava por muitas transformações. Devido ao processo de 

industrialização e a grande concentração de pessoas nos centros urbanos, o ensino básico 

gratuito passou a atender diversos setores da sociedade. 

De acordo com a Proposta Curricular para a educação de Jovens e Adultos (1997) a 

educação de jovens e adultos ganhou destaque em uma preocupação geral após o ano de 1995, 
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pois era preciso aumentar as bases eleitorais. Nesse momento a educação de adultos surge 

como uma campanha nacional que previa alfabetizar em três meses e depois desse processo 

de alfabetização seria elaborado o processo desqualificação profissional. 

Para Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001), a educação de jovens e adultos vai além da 

escolarização porque abrange não apenas a formação escolar, mas também inclui a 

qualificação profissional. 

A educação de jovens e adultos EJA é um sistema de ensino voltado para pessoas que 

por algum motivo não conseguiram terminar os estudos na idade apropriada, e que procuram a 

EJA para recuperar o tempo perdido, são pessoas da classe trabalhadora, normalmente já 

inserida no mercado de trabalho que buscam uma oportunidade para se qualificar 

profissionalmente. 

Mas a grande pergunta que envolve esse artigo e o que leva essas pessoas a desistirem 

de seus sonhos? De acordo com a pesquisa realizada os motivos para que esse sonho chegue 

ao fim estão ligados a diversos fatores, entre eles o fracasso e a evasão escolar. 

O fracasso escolar é o primeiro passo para a evasão. No dia a dia do aluno na escola o 

aprendizado não é o mesmo para todos, pois uns tem mais dificuldades que outros, 

individualmente. ―Com a falta de assuntos propostos os alunos não conseguem acompanhar o 

conteúdo estudado‖. (DI PIERRO, JOIA e RIBEIRO, 2001). 

Após o aluno entrar no sistema de repetência o próximo passo e a evasão escolar onde 

o aluno acaba fugindo da escola. 

Metodologia 

Foi realizada uma revisão bibliográfica, utilizando como ferramenta de busca o google 

acadêmico, proposta curricular para educação de jovens e adultos e dicionário de língua 

portuguesa , foram utilizados os seguintes critérios para elaboração deste artigo selecionamos 

artigos científicos de relevância cujas palavras chaves utilizadas são  EJA ,Fracasso escolar e 

evasão, para um melhor resultado usamos o critério de adotar apenas artigos referentes de  

2001 a 2013. 

A revisão da literatura foi finalizada no dia 27 de fevereiro de 2017, onde 

selecionamos sete artigos que melhor descreveram a temática do trabalho.  
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Oliveira e Eiterer (2008) analisou em seu artigo os motivos da evasão escolar dos 

alunos trabalhadores do sistema de ensino (EJA),o método utilizado foi uma pesquisa em 

coordenação pedagógica em um projeto da Universidade federal de Minas Gerais PROEF-2. 

Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001) o artigo discute sobre a educação de jovens e adultos 

nos dias de hoje como é o convívio do aluno na sala de aula as possíveis causas da evasão 

escolar, a metodologia utilizada inicialmente foi uma analise retrospectiva e um balanço da 

conjuntura atual e perspectivas do futuro. 

Antunes e Meira (2003) o artigo fala sobre as condições sociais do aluno da EJA as 

dificuldades enfrentadas para se manter na sala de aula e o preconceito sendo o aluno sempre 

considerado incapaz, os autores utilizam da psicologia para analisar diferentes causas para o 

fracasso escolar.  

Klein e Freitas (2011) analisam em seu artigo as causas da evasão escolar na educação 

de jovens e adultos, no estado do Paraná. Foi feita uma pesquisa de campo onde foram 

entrevistados 306 alunos evadidos da sala de aula.   

Pedralli e Rizzatti (2013) o artigo e um estudo de caso que busca discutir a evasão 

escolar na EJA, e tem como objetivo compreender os motivos da evasão e estabelecer 

relações entre a pratica de letramento. 

Barquero (2001) o autor fez uma pesquisa bibliográfica que selecionou trabalhos que 

levantou perguntas a respeito do fracasso escolar, diversos textos que contribuíram para a 

realização do referencial teórico para sua dissertação de mestrado.  

Batista, Souza e Oliveira (2009) apresentaram uma abordagem qualitativa estudo de 

caso com alunos do ensino médio para analisar as dificuldades dos jovens e adultos, e os 

principais fatores que os levaram a desistirem da vida escolar. 

Resultados e conclusões  

Esse artigo nos leva a pensar qual a melhor forma de solução, para esse grave 

problema constante na rede de ensino EJA, como ajudar esses jovens e adultos para que 

permaneçam na sala de aula para que através dos estudos consigam ter uma vida um pouco 

melhor, e consigam integrar no mercado de trabalho. 

Após uma breve análise em relação ao sistema de ensino EJA, podemos levantar 

algumas possíveis soluções. 
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O primeiro passo seria uma adaptação da sala de aula e do material escolar, porque os 

alunos da EJA estudam em salas de aula utilizadas também por crianças e devido a isso acaba 

se tornando um ambiente muito infantil pouco agradável, e os livros utilizados deveria ter 

uma linguagem mais adulta, voltado propriamente para jovens e adultos. 

Outro fator importante a ser pensado e a separação das series porque na EJA 

normalmente estudam duas series em uma única sala precisando o professor dar atenção a 

pessoas com dificuldades diferentes, e isso acaba atrapalhando os alunos com mais 

dificuldade. 

Seria interessante que fosse criado politicas publicas de incentivo para escolarização 

de jovens e adultos, já que a maioria dos casos de desistência da EJAe devido ao cansaço do 

dia a dia de trabalho.  
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RESUMO 
A sexualidade se tornou um assunto difundido amplamente na sociedade atual. O modelo econômico capitalista 

da modernidade se reflete na sexualidade das mulheres por meio da supervalorização do corpo e da tendência 

cada vez maior das mulheres serem economicamente autônomas e sexualmente livres. O presente trabalho 

objetiva fazer uma reflexão sobre as influências do sistema capitalista na forma como as mulheres concebem e 

vivenciam a sexualidade, buscando compreender como os discursos capitalistas são construídos para que a 

mulher acredite que a beleza e a autonomia podem ser conquistadas através do capital. Para discutir o processo 

utilizou-se referencias teóricos que abordassem a temática numa perspectiva crítica. A análise traz argumentos 

que demostram que a mulher, em meio a este contexto, precisa construir um novo discurso social em que possa 

ser verdadeiramente dona de si, do seu corpo e de seus desejos, se libertando dos modelos de sexualidade 

existentes. 

 

Palavras-chave: Mulher. Sexualidade. Capitalismo. 

 

ABSTRACT 

Sexuality has become a widespread subject in today's society. The capitalist economic model of modernity is 

reflected in the sexuality of women through the overvaluation of the body and the increasing tendency of women 

to be economically autonomous and sexually free. The paper aims to reflect on the influences of the capitalist 

system on the way women conceive and experience sexuality, seeking to understand how capitalist discourses 

are constructed so that women believe that beauty and autonomy can be won through capital. In order to discuss 

the process, references were used to approach the subject in a critical perspective. The analysis brings forward 

arguments that women, in the midst of this context, need to construct a new social discourse in which they can 

truly own themselves, their body and their desires, freeing themselves from the existing models of sexuality. 

 

Keywords: Woman. Sexuality. Capitalism. 

 

Introdução 

Grande parcela das mulheres da sociedade contemporânea, do consumo, é, de certa 

forma, livre para escolher e almeja concretizar seus desejos. Podem vestir o que lhes agrada, 

dirigir o seu próprio carro, investir em conforto e comodidade para sua casa.  
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Podem querer ou não ter filhos, querer ou não casar, podem ter filhos e não querer 

casar; podem casar e não ter filhos; podem ter filhos e não ter tido, necessariamente, um 

relacionamento sexual. Para isso, basta procurar um banco de esperma e investir o seu 

dinheiro em uma fertilização in vitro. Hoje é possível para a mulher levar uma vida 

satisfatória independente materialmente sem um homem, para isso necessita de apenas algo: o 

dinheiro. 

O binômio sexualidade-reprodução foi rompido a partir dos anos 60 do século 

passado, quando o movimento feminista ganhou forças, em que concepções sobre casamento 

monogâmico ruíssem e a liberdade sexual se estabelecesse. Esse movimento foi reforçado 

com o advento da pílula contraceptiva que oportunizou, às mulheres, o arbítrio sobre o 

próprio corpo e o acesso a uma sexualidade não reprodutiva. Esse novo movimento fez com 

que as mulheres pudessem se libertar de uma função quase que imposta a seus corpos e 

optassem por ter ou não filhos (ARAN, 2003). 

A sociedade capitalista diz para a mulher que ela pode comprar o seu bem-estar, sua 

beleza e até a sua felicidade. Depararmos-nos com frases em alusão ao Dia da Mulher do tipo: 

Hoje é o dia em que comemoramos o empoderamento da mulher. O lugar da mulher é onde 

ela quiser! Vivemos em um momento histórico em que nunca antes se ouviu tanto sobre a 

importância de se dar poder e autonomia às mulheres.  

O Empoderamento Feminino é um termo que começou há pouco tempo a ser visto 

com mais frequência nas notícias da mídia, trata sobre o que se pode fazer para fortalecer 

mais mulheres e desenvolver a igualdade de gêneros, em todos os ambientes onde a mulher é 

minoria. 

O que significa o imperativo para a mulher do século XXI: Você pode! E de fato, o 

que significa todo este poder que está sendo dado para a mulher? Por que hoje é tão 

importante assim para a mulher ter tanta autonomia financeira? Quando é que as mulheres 

começaram a acreditar que através da autonomia financeira poderiam ser livres? E como esta 

liberdade se estendeu para a vivência da sexualidade? 

Este artigo não pretende responder a tantas perguntas, apenas vem problematizar a 

conturbada relação Sexualidade X Capitalismo, no sentido de trazer à tona algumas das 

características do estilo de vida capitalista e suas implicações para a vivência da sexualidade 
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das mulheres no contexto dos relatos históricos e sociológicos das rupturas que levaram a 

Modernidade.  

O advento do capitalismo é considerado o marco da Modernidade, é quando há 

ascensão das instituições políticas democráticas, a pregação do individualismo, o surgimento 

dos conceitos de mais-valia, de exploração, racionalização e divisão do trabalho e deixa-se em 

segundo plano os marcos humanos e afetuosidade das relações sociais. 

Conforme Althusser (1985), a sociedade capitalista reproduz, através dos Aparelhos 

Ideológicos do Estado, a ideologia da classe dominante, de forma a dar coesão à sociedade e 

manter a ordem estabelecida, seja na família, na religião, na política, na cultura, na imprensa. 

Nesse sentido, a mídia constitui-se em aparelho ideológico central que atua ideologicamente 

na introjeção de obediência daquelas que estão fora dos padrões de feminilidade, de 

vestimentas e de estrutura corporal.  

A mulher na sociedade capitalista é exposta a um excesso de estímulos sexuais através 

da mídia, isso ocorre desde a infância e provoca uma poderosa maneira de pensar e querer 

aquilo que a mídia mostra todos os dias. 

Assim busca-se analisar como o capitalismo influencia a sexualidade feminina, 

apresentando um modelo de mulher consumidora, que não deve se submeter a nenhum 

homem, porém pode se submeter passivamente a tratamentos estéticos, tendências da moda e 

do mercado de produtos de beleza para que assim possa se sentir feliz, bela e desejável. 

Entenderemos como o capitalismo produz uma sexualidade feminina lucrativa e ao mesmo 

tempo consegue estabelecer um ideal de mulher bem-sucedida, aquela mulher consumidora 

que tem o poder de fazer a economia girar.  

Para alcance dos objetivos acima elencados, fez-se necessário a realização de uma 

incursão sobre as principais contribuições de autores que abordam a sexualidade feminina 

tecendo uma relação com vicissitudes do panorama econômico da atualidade. A delimitação 

dessa investigação obedeceu a determinantes metodológicos da área das Ciências Humanas, 

numa abordagem qualitativa.  

Essa escolha metodológica explicita as contradições do processo de conhecer 

específicos fenômenos sociais, que significa desvendar suas significações históricas, políticas 

e econômicos.  

Sexualidade Humana  
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A sexualidade humana situa-se no rol das temáticas geradoras de perturbação, 

controvérsias e inquietações, pois não apresenta consensos, envolve diversos aspectos da vida 

humana e tem diversas dimensões: biológica, social, psicológica, histórica, cultural, política, 

entre outras. 

Abordar o tema da sexualidade é, ou pelo menos, deveria ser de interesse público pois, 

a conduta sexual de uma população influenciará na natalidade, na vitalidade das 

descendências e da espécie, o que se articula com a produção de riquezas, à capacidade de 

trabalho, povoamento e força de uma sociedade (ALTMANN, 2001). 

Para Freire (1993, p. 12) a sexualidade é o ―alongamento de nós mesmos. É produção 

de vida e de existência, de gozo e de boniteza e que exige de nós, a busca do saber sobre o 

nosso próprio corpo‖. De modo, que deixaremos de ser autênticos no mundo e com o mundo, 

se nos ignoramos os mistérios de nosso corpo ou os tratamos de modo irresponsável. 

De encontro com esta perspectiva, deve-se compreender, também, a sexualidade a 

partir de uma dimensão ontológica, essencialmente humana, cujas significações e vivências 

são determinadas pela natureza, pela subjetividade de cada pessoa e deve ser compreendida 

em sua totalidade, muito além de sua determinação biológica ou de noção de genitalidade, de 

instinto, ou mesmo, de libido.  

Ainda deve-se pontuar que a sexualidade vem sendo construída e reconstruída ao 

longo dos tempos e condicionada pelos diferentes momentos históricos, religiosos, 

econômicos, políticos, sociais e afetivos, expressando-se de forma ímpar, em cada sujeito 

(BUENO. 2009). 

Segundo as reflexões de Ribeiro (1999), a sexualidade é a energia que leva o ser 

humano a movimentar-se e interagir com o meio ambiente, impulsionando suas ações na 

direção da satisfação das necessidades básicas e do premente desejo por prazer. 

Nesse sentido, a sexualidade pode ser entendida como algo inerente ao ser humano, 

que se manifesta em todo ciclo vital e de forma diferente a cada etapa do seu 

desenvolvimento. 

Avançando na discussão, salienta-se que não se pode prescindir a importância do 

biológico, no entanto, a construção social e histórica produzida sob o orgânico possui 

considerável preponderância. Daí tem-se a pertinência de fundamentar o debate das questões 
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que envolvem a sexualidade no campo do social, nas relações sociais, pois são nestes que se 

elaboram e se reproduzem as relações entre os indivíduos. 

As dimensões da sexualidade estão presentes no corpo humano de modo não 

fragmentado, mas refletindo normas e padrões de uma determinada sociedade a que se está 

inserida.  

 
Ela é educada por toda realidade que a circunda, por todas as coisas com as quais se 

convive e pelas relações interpessoais que se estabelece. O corpo é o ancoradouro do 

mundo, um verdadeiro arquivo vivo, que pode ser modificado, aperfeiçoado, e suas 

necessidades produzidas e organizadas de diferentes maneiras, sendo um conjunto 

representativo de significados, visto como um organismo expressivo, capaz de 

transmitir por cinestesia, experiências, impressões, sentimentos e ideias. É no corpo 

e na subjetividade de cada pessoa que a sexualidade se apresenta (HIGHWATER, 

1992, p. 68). 

 

A partir dos estudos foucaultianos, a presença do discurso biológico e médico 

centrados nos fenômenos biológicos da espécie humana tem direcionado os indivíduos de um 

modo disciplinador, na perspectiva de controle social, chamado de biopolítica, que procura 

controlar e regular a espécie humana através dos fenômenos biológicos, como, natalidade, 

mortalidade, longevidade, higiene e saúde.  

Na contemporaneidade observa-se que a sexualidade humana está sendo exposta de 

modo exacerbado, com forte instigação ao sexo, expondo a privacidade de seus cidadãos 

algumas vezes na forma de consumo ou de coisificação do corpo, como também, 

representando o rompimento com os valores morais e sexuais há muito estabelecidos, capazes 

de promover distorções sobre a sexualidade. Todas essas transformações vêm afetando a vida 

das pessoas e consequentemente, as interações sociais (FIGUEIRÓ, 2006). 

É neste contexto que se assiste a valorização do sexo e da sexualidade como segredo 

no imaginário social ou como consumo e venda, respondendo a uma demanda do modelo 

econômico vigente.  

Nesta perspectiva compreende-se que a sexualidade é uma construção histórica e que a 

concepção do corpo e da sexualidade humana são, portanto, a história dos sistemas de valores 

realmente fundamentais, de cada sociedade.  

Para se efetivar a compreensão da sexualidade humana, faz-se necessário como ponto 

de partida o entendimento dos padrões e normas sexuais de nossa sociedade e da forma como 
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eles estão relacionados com a nossa estrutura histórica, socioeconômica, educacional, política 

e cultural. 

O uso da sexualidade feminina para o consumo 

Imagina-se qual é o modelo de mulher idealizado pelo capitalismo hoje, porque se 

compreendermos que a sexualidade é mais uma área da vida da mulher que tem influência 

direta do capitalismo, compreenderemos os propósitos de seu comportamento sexual. 

A sexualidade faz parte da vida humana. A sexualidade produzida não teve a mulher 

como seu único alvo, mas certamente é um dos seus alvos preferidos. Por algum tempo, a 

produção intelectual capitalista alicerçou-se nas desigualdades de gênero, criando 

mecanismos que fortaleceram a exploração da mulher pelo homem, mas posteriormente, à 

mulher é dado poder e influência social, principalmente voltada para o consumo. 

O poder que é dado à mulher na sociedade capitalista tem a ver com o culto que esta 

própria sociedade faz com o corpo feminino, mas não é só isso, a mulher passa a viver uma 

obsessão na luta contra o envelhecimento, desviando o seu olhar em relação a sua própria 

condição finita, aceitando romper com seus limites morais, mesmo que isso incorra em usar 

sua própria imagem de forma promiscua, seja para vender, seja para comprar. 

Deste modo, pode-se compreender como o próprio corpo, os cosméticos, as cirurgias 

plásticas, as academias, os personal trainners na sociedade capitalista da boa forma e beleza 

são utilizados para satisfazer as necessidades das mulheres em manterem a sua juventude por 

muito mais tempo e a mídia, como uma espécie de termômetro dos costumes de cada época, 

passa a estampar o ideal da beleza feminina com o intuito de ser um produto de consumo. 

Segundo Slater (2002), o consumo é o modo dominante de reprodução cultural 

desenvolvido no Ocidente durante a modernidade, designa um acordo social onde a relação 

entre a cultura vivida e os recursos sociais são mediados pelo mercado.  

Nesta vertente a mulher se defronta com determinadas práticas sociais veiculadas e 

estimuladas pela mídia propondo representações femininas segundo um modelo de 

sexualidade que assegure os índices de audiência e o marketing dos produtos que estão à 

venda. 

 

Mulheres belíssimas apresentam agradáveis comerciais de cervejas, cigarros, grifes 

de moda e uma infinidade de outros itens. Seus corpos bem torneados são utilizados 

como produtos de circulação comercial em letras musicais de grupos artísticos, que 
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se esmeram na erotização do corpo feminino adjetivando-o de ―poposuda‖, 

―glamurosa‖, donde se deduz que a sociedade está mais aberta à sexualidade, mas, a 

mercantilização do sexo fica também mais aparente e frequente (SÁTIRO; 

SANTOS, 2007, p.204). 

 

Desse modo, a mídia tem sido um importante veículo na divulgação e construção dos 

padrões de consumo, pois enquanto dispositivo de poder a serviço de uma comunicação 

baseada nas fórmulas de mercado, atualiza constantemente as práticas coercitivas que atuam 

explicitamente sobre o corpo.  

No entanto, a busca pelo embelezamento não envolve apenas as práticas de consumo, 

mas também é o resultado de uma mudança na identidade e no papel da mulher na família e 

nos espaços públicos.  

 

A mídia feminina nasce com enfoque na literatura, poesia e artes e amplia com os 

anos para o universo da moda e do cinema. Essas transformações são 

contemporâneas ao modo de viver e conceber a mulher na sociedade. Com diretrizes 

rígidas de controle social da mulher no lugar de esposa e mãe, a leitura tinha uma 

conotação menos ameaçadora desse lugar instituído a mulher, uma vez que estava 

voltado para a literatura em textos que não significavam mudanças de posturas 

frente à condição estabelecida da mulher. As transformações sociais, como a 

modernização das cidades, a II Guerra Mundial, contribuíram para realocar a mulher 

além do espaço privado do lar, podendo ascender, aos poucos, ao espaço público 

(MENDONÇA, 2011, p 52). 

 

A mídia usa mensagens que reforçam o corpo como objeto de consumo através 

palavras como ―conquiste, mostre, seduza‖ (se tiver o corpo perfeito), intensificando o dilema 

de a beleza ser procurada como símbolo de poder econômico e social.  

O modelo de beleza atual a ser seguido está agregado a um nariz afilado, pernas 

―torneadas‖, seios e nádegas fartos. Repercute-se que esses atributos são os únicos 

responsáveis pelo sucesso na vida social e profissional. Criou-se a ilusão que para ser feliz é 

preciso ser bela e a beleza precisa ser alcançada a qualquer preço. Para não se enquadrar no 

grupo das ―feiosas‖ e antiquadas, a mulher lança mão do silicone, da cirurgia plástica, da 

lipoaspiração, da tatuagem, dos peercings. Enfim, a mulher submete-se aos ditames do 

conceito de beleza que são estreita e socialmente construídos (SÁTIRO; SANTOS, 2007). 

Por trás dessas construções utilizadas na mídia feminina esconde-se uma ideologia 

política, elitista e social, pois a estética corporal serve como divisor social na medida em que 

exclui os que não estão nos arquétipos do ―corpo perfeito‖, assim é necessário fazer um 
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investimento, já que as técnicas, regimes, cosméticos e cirurgias não são de baixo custo. Neste 

ponto surge a necessidade de consumir. 

É fato que a sensualidade ou sexualidade que a mídia engendra e divulga constitui-se 

um mecanismo social, político e econômico para controlar o comportamento social e sexual 

da mulher. O que a mídia fabrica e dramatiza além de tonificar esta construção artificial 

social, oferece, também, oportunidade para mais supressão de valores e identidade (SÁTIRO; 

SANTOS, 2007). 

Face ao exposto, pretendeu-se empreender uma análise materialista e dialética da 

sexualidade feminina, tal como esta se constituiu em modelos hegemônicos inserida numa 

construção histórico-cultural. A Compreensão de visões de mundo de cada época, é um 

recurso para analisar as múltiplas contradições que cercam o campo da sexualidade  humana, 

ou em particular da mulher, de modo a circunscrevê-la como uma das mais ricas expressões 

da condição humana pessoal, histórica e social. 

Considerações finais 

Fizemos uma análise de como a mídia, em especial as revistas femininas, geralmente 

funcionam como verdadeiros manuais de comportamento para a mulher conceber e expressar 

a sua sexualidade, elaborando scripts comportamentais que orientam com as noções de sexo, 

sexualidade e gênero, fornecendo modelos para a identificação e para a ocupação de 

determinadas posições da mulher na sociedade capitalista. 

A mídia pensa e reproduz o modelo de sexualidade capitalista com o intuito de 

promover o consumo. Isso com certeza muitos sabem. Mas neste artigo procuramos não só 

mostrar que o capitalismo influencia a sexualidade feminina, mas principalmente como isso 

ocorre e as razões pelas quais as mulheres acreditam que a beleza é um item de status. 

Por isso voltamos ao início deste artigo, problematizando se realmente as mulheres da 

nossa atual sociedade do consumo são, de certa forma, livres para escolher, por que é que 

precisam tanto concretizar suas escolhas? Podem vestir o que lhes agrada, dirigir o seu 

próprio carro, investir em conforto e comodidade para sua casa. Mas isso é suficiente? 

O que o empoderamento traz para a vivencia da sexualidade feminina? Se por um lado 

estão mais livres e autônomas, por outro ainda estão submetidas e submissas aos ideais do 
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corpo perfeito, ainda deixam que seus corpos sejam depreciados, usados e expostos em nome 

do consumo. 

A partir desse momento é preciso que a mulher construa um novo discurso social na 

sociedade capitalista, em que possa ser verdadeiramente dona de si, do seu corpo e de seus 

desejos, se libertando dos modelos de sexualidade existentes. 

Desprender-se desse papel imposto pela sociedade capitalista é um processo que 

necessita de uma profunda desconstrução de concepções e hábitos, pelo fato de que o discurso 

e as práticas capitalistas sobre a sexualidade estarem normatizados no âmbito social. 
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RESUMO 
Este trabalho apresenta o resultado de uma dissertação de mestrado que trata sobre a compreensão do processo 

de escolarização do adolescente com autismo. Foi realizado um estudo de caso em uma cidade de Rondônia, 

onde acompanhamos o cotidiano escolar de um adolescente, Thales, matriculado em uma escola pública de 

ensino fundamental. Foram analisadas como as relações são construídas na atividade pedagógica, tendo como 

cerne a perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural, considerando seus pressupostos de desenvolvimento 

humano, adolescência, deficiência, educação e aprendizagem. Identificamos que as práticas pedagógicas da 

escola eram mediadas pela condição de autismo do aluno, uma vez que as atividades eram elaboradas a partir de 

uma pedagogia terapêutica, com vistas a atividades mecânicas, repetitivas e descontextualizadas de sua 

realidade, e baseadas em posturas que o infantilizava ao invés de considerarem o seu pleno desenvolvimento. 

Verificou-se que o aluno era negligenciado por um processo educativo que, contraditoriamente, exclui quando 

deve incluir. Este tipo de prática é propício para manter o status quo da sociedade capitalista, onde esta 

contradição se torna perceptível nas próprias políticas educacionais, refletindo tanto na estruturação e no 

funcionamento das escolas quanto na formação de seus professores. Desta forma, a escola tem atuado como 

mantenedora das desigualdades sociais da sociedade capitalista, perdendo o seu primordial papel de transmissão 

do saber cultural da humanidade de forma sistematizada.  

 

Palavras-chave: Autismo. Psicologia histórico-cultural. Educação. 

 

ABSTRACT 

This work presents the result of a master's thesis that deals with the comprehension of the schooling process of 

an adolescent with autism. It‘s a case study completed in a city in the state of Rondônia with one adolescent, 

Thales, who was in a regular education school. We shared day-to-day school life with the adolescents and the 

other players in the educational process. We analyzed how relationships were constructed within pedagogical 

activities, using the core perspective of Historical-Cultural Psychology, considering the presuppositions of 

human development, adolescence, disability, education and learning from this theory. We found that the 

pedagogical practices of the school have been influenced by the student' condition of autism. That is, the 

activities are designed from a therapeutic pedagogy with a view toward mechanical, repetitive and 

decontextualized activities and based on attitudes that infantilize the student rather than consider his 

development. It was found that the student have been neglected by an educational process that is, paradoxically, 

exclusive rather than inclusive. This kind of practice is conducive to maintaining the status quo of the capitalist 

society, whose contradictory discourse of inclusion is evident in educational policies and reflected in the 

structure and functioning of schools and also in the training of their teachers. The school has been acting as 

maintainer of the social inequalities of the capitalist society, losing their primary role, which is the transmission 

of the cultural knowledge of the humanity, in a systematic way. 

 

Keywords: Autism. Education. Historic-cultural Psychology.  
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O autismo é uma condição de causas múltiplas, caracterizado por prejuízos na 

comunicação social recíproca, na interação social, por padrões restritos e repetitivos de 

comportamento e por comprometimento de interesses ou atividades (APA, 2014). Estes 

sintomas se apresentam no início da infância e são persistentes por toda a vida da pessoa, 

pois, segundo a literatura, é uma condição sem cura (APA, 2014; GADIA; TUCHMAN; 

ROTTA, 2004; SCHWARTZMAN, 2011a). Ao longo dos anos, tem passado por diversas 

hipóteses teóricas no que diz respeito à sua conceituação, etiologia e tratamentos, muitas um 

tanto polêmicas.  

No campo da educação, algumas abordagens, muitas delas internacionais, têm sido 

amplamente utilizadas no Brasil, sendo aplicadas, especialmente, na Educação Especial. Na 

educação regular, as escolas encontram o desafio de encontrar meios para escolarizar os 

autistas, seja pelos obstáculos da execução das políticas públicas de educação, seja pela 

dificuldade de aplicabilidade dos métodos considerados ideais por muitos estudiosos. Esses 

métodos de ensino, no entanto, priorizam o individualismo e tendem conceber o autismo sob 

um aspecto infantilizado, posicionamento comum à pessoa com deficiência (AMARAL, 

1998; MELETTI, 2006; VIGOSTKI, 1997). 

A concepção infantilizadora encontrada tanto nas relações sociais como nas práticas 

escolares se reflete no próprio meio científico. Identificamos que, em sua grande maioria, os 

estudos brasileiros abordam o autismo sob o enfoque da infância, deixando uma grande 

lacuna sobre a adolescência e a vida adulta em termos de concepções teóricas e de 

intervenções (GUEDES; TADA, 2015). Concebe-se, assim, o cenário observado por Sacks 

(2006, p. 248), no qual ―[...] curiosamente, a maioria das pessoas fala apenas de crianças 

autistas e nunca de adultos, como se de alguma maneira as crianças simplesmente sumissem 

da face do planeta‖.  

Referenciada como um lugar essencial para o desenvolvimento das potencialidades de 

seus alunos, a escola se torna palco para a discussão sobre o processo de inclusão escolar de 

um adolescente autista, buscando-se compreender como funcionam as relações escolares e o 

processo educativo por meio de um estudo de caso. O intuito é que se proporcione aos 

autistas, especialmente aos adolescentes, a sua valorização como pessoa, bem como uma 

educação que vise, antes de tudo, as suas potencialidades, permitindo-lhes que se apropriem 

do conhecimento e contribuindo para seu processo de humanização. 
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Fundamentação teórica 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o autismo afeta uma a cada 160 

crianças no mundo (OMS, 2013), sendo que dados epidemiológicos do Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças dos Estados Unidos estimam 1 a cada 68 crianças com autismo 

(CHRISTENSEN et al., 2016). Os altos e crescentes índices de autismo, segundo Fombonne 

(2009), não indicam, necessariamente, o aumento de sua prevalência, uma vez que existem 

evidências de que sejam explicados pela ampliação dos conceitos e dos critérios diagnósticos, 

do maior desenvolvimento dos serviços de saúde e de uma maior conscientização dos 

profissionais da saúde sobre esta condição. Por outro lado, estes números podem demonstrar 

uma fragilidade em torno de um diagnóstico que é basicamente clínico.  

Ainda que pesquisas recentes indiquem uma etiologia neurobiológica e/ou genética 

(BRUNONI, 2011; RAPIN; TUCHMAN, 2008; RUTTER, 2011; SCHWARTZMAN, 

2011b), a avaliação para o diagnóstico de autismo é subjetiva e baseada em critérios descritos 

em manuais médicos – especialmente a Classificação Estatística Internacionais de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) e o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM V). Se considerarmos as controvérsias acerca desses manuais na 

perspectiva da análise histórica realizada por Guarido (2007), verificar-se-á uma leitura única 

do sofrimento psíquico e a globalização da influência da psiquiatria norte-americana no saber 

médico e na sua formação.  

Segundo a autora, a padronização do funcionamento psíquico aliada aos resultados de 

pesquisas na neurociência e ao crescente desenvolvimento dos psicofármacos, frutos de 

maciços investimentos financeiros, geram a perda da noção de sentido/significado dos 

sintomas e dos sofrimentos subjetivos, tendo como efeito a crescente medicalização das 

pessoas na sociedade contemporânea. 

É sob este aspecto que se discute as concepções estereotipadas da pessoa com 

deficiência, posicionamento claramente embasado em uma visão mecanicista de concepção do 

ser humano que tende a considerar o autista pelo próprio autismo, caracterizando o que 

Amaral (1998, p. 17) descreveu como o ―mito da generalização indevida‖: a transformação da 

totalidade da pessoa com deficiência na própria condição de deficiência, na qual ―o indivíduo 
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não é alguém com uma dada condição, é aquela condição específica e nada mais do que ela: é 

a encarnação da ineficiência‖.  

Esta concepção se faz presente na principal abordagem educativa voltada para o 

público autista, o TEACCH (sigla do inglês TreatmentandEducationofAutisticandRelated 

Communication HandicappedChildren, traduzido como Tratamento e Educação de Crianças 

com Autismo e Déficits de Comunicação). Este método é um dos programas de maior 

visibilidade mundial, e o mais recorrente nas escolas especializadas voltadas para o 

autismo.Segue a premissa de que, devido às características próprias do autismo, pessoas com 

esta condição são capazes de adquirir aprendizados a partir de uma proposta de atividade 

estruturada, ao invés de uma intervenção com caráter mais livre e interpretativo (LEON; 

OSÓRIO, 2011; MARQUES; MELLO, 2005). Uma vez que seria próprio do autismo a 

inabilidade social e a tendência à rotina, o TEACCH busca facilitar a aprendizagem de 

autistas a partir do arranjo ambiental, do ensino individualizado, de uma rotina estruturada e 

de indicações visuais, tornando o ambiente previsível e aparente mente estável. A partir da 

estabilização ambiental, seria possível aos alunos se aterem às próprias capacidades e 

desenvolverem suas potencialidades (LEON; OSÓRIO, 2011; MARQUES; MELLO, 2005). 

O TEACCH considera a existência de uma ―Cultura do Autismo‖ (MESIBOV; SHEA, 

2010, p. 2), pois concebe que o autismo afeta o autista na sua maneira de comer, de se vestir, 

de se comunicar, em suas relações, etc. Diante desta ―cultura‖, acredita-se que o professor 

seria um intérprete e teria o papel de fazer uma conexão entre duas culturas diferentes (a dos 

autistas e a da sociedade que o cerca), tendo o papel de compreender os pontos fortes e os 

déficits de seu aluno, buscando maneiras de ajudá-lo no processo de adaptação e de 

aprendizado. Esse tipo de representação gera um ciclo social de preconceito e de exclusão das 

pessoas com deficiência que os impede de se desenvolverem (AMARAL, 1998) e um dos 

aspectos mais impeditivos é o caráter infantil que lhe é atribuído, concebido por meio de uma 

representação de incapacidade da pessoa com deficiência.  

De acordo com Vigotski (1997), o desenvolvimento humano é um processo 

sociocultural que segue uma regularidade comum tanto à pessoa normal, quanto daquela com 

alguma deficiência: primeiramente sua conduta surge como função coletiva, sob a forma de 

colaboração ou interação, como meio de adaptação social; e, posteriormente, como processo 

interior, como meio de adaptação pessoal. Não segue um ritmo linear e uniforme, pois 
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depende tanto das relações sociais quanto da realidade vivenciada pela pessoa no decorrer de 

seu desenvolvimento.  

Além disso, devem-se considerar as fases do desenvolvimento, como a infância e a 

adolescência, como representações sociais que surgiram no processo formativo de nossa 

sociedade. São fases relacionadas com as condições sociais concretas nas quais as pessoas 

estão inseridas. De acordo com Leontiev (2004, p. 312): 

A influência das condições históricas concretas exerce-se tanto o conteúdo concreto 

de tal ou tal estágio dado do desenvolvimento, como sobre o curso do processo de 

desenvolvimento psíquico no seu conjunto. Assim se explica que a duração e o 

conteúdo do período de desenvolvimento que se poderia chamar da preparação do 

homem para a participação na vida social do trabalho, a duração e o conteúdo da 

educação e do ensino, nem sempre tenham sido os mesmos historicamente. 

O período de transição da infância para a adolescência é explicado por mudanças nos 

interesses e nas atividades, que provocam toda uma reestruturação psíquica, fazendo que ―a 

atividade que desempenhava precedentemente o papel preponderante começa a eliminar-se e a 

recuar para segundo plano (LEONTIEV, 2004, p. 333).  

Da mesma forma, a infantilização das pessoas com deficiência é um produto da 

representação social de incapacidade que as estigmatiza. Para Vygotski (1997, p. 198-

199),―qualquer insuficiência corporal não apenas modifica a relação do homem com o mundo, 

mas se manifesta, também, nas relações com as pessoas. [...] O defeito em si não é, todavia, 

uma tragédia. É apenas o pretexto e o motivo para que surja a tragédia‖. A deficiência por si 

mesma não traz tantos prejuízos à pessoa quanto a exclusão social que nela se justifica. 

Segundo o autor, a deficiência é acompanhada por uma reação de compensação, na 

qual uma tarefa que poderia ser considerada inviável e/ou impossível pode ser realizada por 

caminhos novos e diferentes, em uma tendência de superar ou ao menos nivelar a deficiência 

orgânica. Isto é possível pelo fato de os órgãos de nosso organismo serem, antes de tudo, 

órgãos sociais, uma vez que medeias nossas vivências no mundo e nossas relações sociais. 

Portanto, a pessoa com deficiência não pode ser considerada menos desenvolvida que 

a pessoa normal, mas desenvolvida de outro modo. Antes de se considerar a deficiência que a 

pessoa tem, dever-se-ia considerar a pessoa em si, as quais, psicológico e pedagogicamente, 

deveriam ser tratadas da mesma maneira que uma pessoa normal.  

A educação permite à pessoa com deficiência desenvolver as suas potencialidades, 

desde que sejam utilizados os instrumentos mediadores adequados e que não seja limitada 
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apenas àquilo que os alunos são capazes de fazer sozinho, representando mudanças acessíveis 

a ela (VIGOTSKI, 1997). Não havendo novas exigências que as impulsionem ao 

desenvolvimento além das habilidades básicas, são enterradas as possibilidades de um futuro, 

de realização pessoal e de inserção da pessoa com deficiência nos grupos sociais. 

Para os autistas, de acordo com Camargo e Bosa (2009, p. 67), ―[...] a escola possui 

papel fundamental nos esforços para ultrapassar os déficits sociais destas crianças, ao 

possibilitar o alargamento progressivo das experiências socializadoras, permitindo o 

desenvolvimento de novos conhecimentos e comportamentos‖. A socialização e a 

aprendizagem com seus pares e professores em uma situação dialógica com significado 

cultural promoverão o seu desenvolvimento, como defende Vigotski (1997). Portanto, a 

educação escolar é referenciada como um espaço de desenvolvimento da atividade intelectual 

de seus alunos, produzindo um novo modus operandi que transforma não só seu pensamento, 

mas toda a sua conduta e relações, promovendo um revolucionário salto qualitativo do 

desenvolvimento.  

Diante deste contexto, é necessário que se reflita sobre o papel da escola no processo 

de escolarização do aluno com autismo para que ele, dentro de suas limitações e 

potencialidades, possa se apropriar do conhecimento de mundo e que adquira o domínio de si 

mesmo, considerando a sua realidade e impulsionando-o ao desenvolvimento qualitativo. 

Metodologia 

Com o intuito de compreender o processo de escolarização do adolescente autista 

valorizando a historicidade, as relações sociais, as representações da realidade e o contexto 

em que estão inseridos os atores escolares, este estudo foi realizado à luz da Psicologia 

Histórico-Cultural. Tendo como fundamentação epistemológica o materialismo histórico-

dialético, esta teoria entende o homem como produto e produtor das relações historicamente 

construídas pela humanidade e propõe a compreensão de uma realidade dinâmica, na qual os 

contextos históricos e culturais são fundamentais para a sua constituição (VIGOTSKI, 2000; 

2001). Para tanto, considerando a interdependência dos fenômenos e a sua origem 

contraditória e multideterminada, foi realizado um estudo de caso, pois, de acordo com Yin 

(2005), esta é uma metodologia que permite uma investigação a partir da contradição das 

totalidades, preservando as características significativas dos acontecimentos da vida real. 
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Foram utilizados como instrumentos para a compreensão das expressões e vivências dos 

envolvidos no contexto social pesquisado a análise documental do aluno, a observação 

participante do cotidiano escolar e entrevistas gravadas em áudio – realizadas com a mãe, com 

a professora da sala regular, Cleonice, e com as professoras do AEE, Arlete e Eurides
1
.  

Foi seis meses de vivências dentro do cotidiano escolar, durante uma semana inteira a 

cada mês, o que me possibilitou conhecer e compreender um pouco da rica história de 

escolarização de Thales, que, durante a realização do estudo, tinha 13 anos e estudava no 3º 

ano do Ensino Fundamental da escola regular que aqui chamaremos de Turquesa, onde estava 

havia quase dois anos.  

Thales foi diagnosticado com autismo aos sete anos, após inúmeras queixas das 

escolas nas quais estudava e de diagnósticos equivocados os quais indicavam, em sua maioria, 

que o jovem tinha deficiência intelectual. Após o diagnóstico, passou a migrar de escola em 

escola, pois todas alegavam a mãe que não estavam preparadas para recebê-lo. Esta 

dificuldade de conseguir vaga na escola fez com que perdesse um ano de escolarização, até 

ser aceito pela escola Turquesa.  

Nesta escola era acompanhado pela professora da sala regular e pelas duas professoras 

do AEE.  

Resultados 

A escolarização de Thales foi uma verdadeira luta para a sua mãe, sempre em busca, 

minimamente, de um lugar em que pudesse estudar. Após o diagnóstico de autismo, o que a 

mãe julgou ser um alívio se mostrou um transtorno, pois o filho foi obrigado a migrar de 

escola em escola por nenhuma delas se julgar ―preparada‖ para recebê-lo, até que conseguisse 

a matrícula na escola Turquesa. Thales foi isolado do processo educativo logo no início de sua 

vida escolar. Inicialmente, por se apresentar de uma forma diferente dos demais alunos e, 

posteriormente, em virtude do preconceito social em relação à sua deficiência. 

Para Bueno (1997), trata-se da contraditória situação de oferta à escolarização de 

alunos com deficiência concomitante à sua segregação, pois, ainda que lhes seja dado um 

                                                           
1
 Todos os nomes utilizados são fictícios com o intuito de resguardar a identidade dos participantes. O nome do 

aluno foi inspirado em seu artista predileto, o cantor evangélico Thales. 
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lugar nas salas de aulas do ensino regular, estes alunos permanecem isoladosde seus pares 

normais. Esta conjuntura caracteriza a vida escolar de Thales. 

Seu primeiro ano de escolarização nesta escola foi focado na adaptação de Thales e na 

busca de seu perfil, para planejamento de ações educativas, segundo as professoras do AEE: 

No ano passado, todas as crianças especiais, principalmente o autista, primeiro a 

gente tem que conhecer para ver a partir de que ponto a gente vai seguir. Então ano 

passado, vamos dizer assim, foi o ano de conhecer o aluno. Um ano de poder estar 

envolvendo ele com os outros alunos. E nesse ano que a gente partiu para a parte 

pedagógica mesmo. (Arlete, professora do AEE) 

Conhecer o aluno concreto, suas habilidades e sua forma de comunicação, possibilita 

estruturar ações pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento das funções 

psicológicas superiores, tal como defende Vigotski (2001). Este conhecimento possibilita o 

professor a mediar o saber científico que ainda não está formado no aluno e, desta forma, 

seria possível a este ampliar sua consciência em relação ao mundo que o cerca (LEONTIEV, 

2004). No entanto, na escola Turquesa, o prolongamento excessivo desse processo de 

identificação e avaliação do perfil do aluno não permitiu o desenvolvimento de ações práticas 

que promovessem a aprendizagem de Thales. 

Barroco (2011) defende que o atendimento educacional do professor da sala de 

recursos multifuncionais deve ser fomentado e instrumentalizado de modo que promova o 

desenvolvimento de formas de raciocínio e de elaboração conceitual voluntária e consciente 

no aluno. Isto permite que ele seja conduzido à apropriação da cultura humana, modificando 

qualitativamente suas operações cognitivas. Trata-se de uma sistematização do conteúdo, 

considerando o currículo, o projeto político pedagógico da escola, os recursos e as 

especificidades do aluno.  

Após levar o primeiro ano inteiro para traçar o perfil pedagógico de Thales, no ano 

decorrente, quando iniciou o atendimento na sala de recursos, o aluno foi tão logo 

encaminhado pela professora do AEE para participar de uma atividade esportiva em um clube 

paraolímpico da cidade. Devido à incompatibilidade de horário, o aluno deixou de frequentar 

as atividades da sala de recurso, retornando somente após o início de nossa inserção na escola. 

Recorremos, aqui, a Saviani (2011, p. 15) quando defende a importância de a escola 

enfatizar os saberes escolares em contraposição da crescente ênfase em atividades 

extracurriculares. Apesar de não se tratar especificamente do currículo escolar, a ênfase dada 
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à atividade esportiva ante o acompanhamento pedagógico pelas próprias professoras do AEE 

demonstra uma secundarização daquilo que é principal: a apropriação do saber científico. Ao 

estimular uma prática esportiva no lugar da prática pedagógica, nega-se a Thales a 

oportunidade de ampliação de seu conhecimento e de desenvolvimento de sua atividade 

intelectual, demonstrando que ―[...] se perdeu de vista a atividade nuclear da escola, isto é, a 

transmissão dos instrumentos de acesso ao saber elaborado‖. 

Vale destacar que a simples presença da pesquisadora no cotidiano escolar teve como 

consequência a reinserção de Thales no atendimento do AEE. No decorrer do estudo, as 

professoras da sala de recurso e da sala regular demonstravam efetivar um acompanhamento 

pedagógico planejado conjuntamente: 

Em cima do conteúdo planejado eu vou lá na sala de recursos, falo o que estou 

trabalhando, e as meninas de lá veem alguma coisa. Sempre tem o mesmo conteúdo 

que você está trabalhando com os outros alunos, ditos normais. [...] É na forma de 

pintura, de desenho, de recorte. Dessa forma, com ele, que é a forma mais lúdica. 

Tem que ser a forma mais lúdica para ele, para chamar mais atenção, porque como 

ele ainda não está alfabetizado, não tem como eu passar uma atividade no quadro e 

pedir para ele copiar, pois aquilo ali vai estar como uma ilusão. Então tem que 

passar para ele o conteúdo de uma forma que ele entenda, que chame a sua atenção, 

que seja prazerosa. E é sempre dessa forma: a parceria da sala com a sala de recursos 

(Cleonice, professora da sala regular).  

No entanto, no cotidiano escolar, não foi identificado nenhum tipo de articulação entre 

as docentes em prol da discussão sobre o processo de escolarização do aluno. Assim, as 

atividades tendiam a se destoarem entre si. Ao contrário do que afirmam as professoras, 

verificou-se que não havia um planejamento das ações pedagógicas para Thales, o que pode 

ser identificado no discurso de Arlete, professora do AEE: 

Assim que ela [professora Cleonice] chega na escola, ela vem direto aqui: ―Olha, o 

Thales veio. Quero isso, isso e esse material‖, e leva para a sala dela. Ou então ela já 

fala assim: ―Amanhã eu vou trabalhar tal coisa, então vocês separam para mim, já 

me dá...‖, e a gente pesquisa atividade para ele. É assim, tem essa parceria.  

Verifica-se que, devido à falta de articulação entre as professoras, o trabalho educativo 

se tornou fragmentado. Essa mesma situação foi observada por Fontes (2012) em sua pesquisa 

sobre o AEE em uma escola estadual de uma cidade de Rondônia, ao analisar que a 

sobrecarga de atividades a serem desenvolvidas pela professora especialista, bem como as 

dificuldades em encontrar um horário para se reunir com os demais atores escolares, foram 

empecilhos que comprometeram o processo de inclusão escolar. 
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A professora da sala regular iniciara o desenvolvimento do letramento de Thales, 

aproveitando seu interesse por animais: 

[...] ele gosta muito de bichos. [...] Então, a gente está desenvolvendo, pesquisando o 

alfabeto dos bichos. Dessa forma que vai chamar a atenção dele para aprender as 

letras. Porque, ainda hoje, ele confunde muito os números com as letras. Então, para 

trabalhar essa parte com o Thales, vamos chamar a atenção para o lado dos animais, 

dos bichos que ele gosta. O alfabeto com o Thales é a letra ―a‖ com um bichinho, 

um animalzinho que comece com a letra ―a‖. Para ele poder o quê? Memorizar, 

aprender, para que chame a atenção dele. O ―b‖ teria que ser o quê? Um boi, porque 

o Thales é apaixonado por boi.   

Já na sala de recursos, o foco das atividades estavana identidade, na escrita do nome e 

na identificação de objetos: 

[...] agora eu estou trabalhando a identidade, a questão do nome dele, para ele se 

identificar com o aquele nome [...] Identidade acerca do nome dele. O que tem na 

casa do Thales, para quê que serve aquilo, a compreensão do ambiente da casa dele e 

daqui da escola também. O processo escolar mais fácil, de identificar a família. Mas 

então eu pedi para ele fazer essa atividade para ter alguma resposta para saber como 

é que ele se sente na família, para depois a gente entrar com o processo da leitura e 

escrita. Porque eu acredito que ele está caminhando bem, mas ele ainda falta muito 

às aulas. Então, ainda não está muito na hora de eu focar nas questões de 

aprendizagem.(Eurides, professora do AEE) 

Verifica-se no relato da professora Eurides, uma dissonância de algumas práticas 

pedagógicas do AEE com o propósito primordial da escola, qual seja a transmissão do 

conhecimento científico, e da própria realidade de Thales. O trabalho do AEE, priorizado um 

―processo escolar mais fácil‖, focou seu trabalho em atividades que não estimulavam o 

desenvolvimento das potencialidades de Thales, seguindo um teor infantilizado e 

descontextualizado de sua realidade. 

Desta forma, tal como identificado por Vigotski (1997) em relação à escola especial, o 

acompanhamento pedagógico da escola Turquesa tem seguido a linha da menor resistência, 

com foco no método visual-direto e no concreto, adaptando-se à deficiência do seu aluno, 

quando deveria transmitir a ele conhecimentos cada vez mais ricos e desenvolvidos. 

Considerando esta perspectiva, Meletti (2006, p. 96), destaca que existe na educação ao aluno 

com deficiência:  

[...] a ênfase na utilização de parâmetros curriculares da educação infantil (0 a 6 

anos) como referência inclusive para os alunos dos níveis escolares (7 a 16 anos); a 

utilização de atividades pré-escolares tendo por base mais o nível cognitivo do que a 

faixa etária do aluno; a referência constante às ―crianças‖ da escola, mesmo para 

designar pessoas com 19, 20 anos.  
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Na perspectiva da Psicologia Histórico-Cultural é necessário que se supere as 

expectativas em relação às representações da idade mental dos adolescentes autistas, passando 

a considerá-los como seres sociais participantes de sua própria história, colocando-os diante 

de questões que os levem a adquirir conhecimento da realidade que os cerca e levando-os a 

transformações substanciais no conteúdo de seu pensamento (VIGOTSKI, 2006). 

Pelo fato de Thales não ser alfabetizado, sua expressão escrita tem caráter bem 

rudimentar, e em qualquer atividade que realize de forma independente faz apenas bolinhas:  

Ele faz muita bolinha. Ele pega o livro, e começa a fazer bolinha como se estivesse 

escrevendo (Cleonice, professora da sala regular).  

De acordo com a professora Eurides, Thales tem uma fixação nas bolinhas, e tudo o 

que identifica, representa com bolinhas.  

Se você quer tirar alguma coisa dele, você tem que pedir para ele desenhar. Mas ele 

só faz bolinha. [...] se eu falar do gato, tem que mostrar o gato. Porque se eu pedir 

para ele desenhar, ele vai desenhar a bolinha que aquilo ali significa o gato. [...] 

Então ele está vendo que aquelas bolinhas não significam um desenho, não 

significam coisa alguma. Ele sabe disso.  

Verifica-se que o desenho de bolinhas é o meio que Thales encontrou para expressar 

as suas representações. Existe uma compreensão, sim, da atividade proposta. O que lhe falta é 

que sejam desenvolvidos meios mais elaborados para que alcance uma forma de 

representação dos objetos que sejam compreendidos pelos outros. A bolinha representa o 

gato, e este é o primeiro passo para a apropriação de seu significado de forma conceitual, 

quando passa de uma ação sinalizadora para uma ação significativa, tal como postula Vigotski 

(2001). 

Não se pode dizer, no entanto, que as bolinhas que Thales faz não têm nenhum 

significado; elas claramente representam algo, e o próprio aluno demonstra ter o 

conhecimento de suas limitações. Em atividades direcionadas, por exemplo, quando feitas 

com a colaboração da professora, Thales consegue realizá-las de modo satisfatório, com 

pouco uso de bolinhas. Ainda que as tenha, é porque ainda não se apropriou da representação 

correta. E este conhecimento se torna possível com a mediação do professor.  

Utilizando-se de recursos cada vez mais elaborados, o professor é uma figura essencial 

para a identificação e o desenvolvimento das potencialidades de seus alunos, de modo que o 

aprendizado gere desenvolvimento (FACCI, 2003; MARTINS, 2011; VIGOTSKI, 
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1997).Assim, utilizando-se de recursos cada vez mais elaborados sem que se permaneça ao 

nível daquilo que o aluno sabe realizar sozinho,o professor deveria ser aquele que domina os 

conhecimentos que o aluno não tem para transmiti-los a ele, devendo ―[...] ter autoridade 

profissional e produzir, de forma deliberada, a aprendizagem como resultado do 

ensino‖(FACCI, 2003, p. 183).Na escola Turquesa não parece haver uma sistematização do 

trabalho e um planejamento com base nas estratégias de ensino. Na verdade, as atividades 

parecem ter sido elaboradas sob a representação que se tem do autismo e não a partir das 

especificidades próprias de Thales.  

Na sala de aula comum, durante os dias em que acompanhávamos a turma, a 

professora da sala regular pouco permanecia em sala. Encaminhava uma atividade para os 

alunos realizarem durante a sua ausência, a qual poucos realizava e outros tantos 

simplesmente ignoravam, fazendo deste tempo de ociosidade um momento de brincadeira. 

Sem a presença da professora em sala, Thales parecia se sentir menos seguro. Evidentemente, 

não realizava nenhuma atividade e, durante estes períodos, saía constantemente de sala à 

procurada professora. Quando permanecia, ficava isolado em sua carteira. 

Se o ensino se constitui como ―[...] um fator decisivo, determinante de todo o destino 

do desenvolvimento intelectual da criança, incluindo de seus conceitos‖ (VYGOTSKI, 2001, 

p. 195), o professor, sendo mediador do conhecimento elaborado, do saber escolar, é 

participante ativo do processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores de 

seus alunos. Deixá-los à mercê em nada contribui para este processo de colaboração, que 

tende a se tornar vazio e superficial. Romper com este vazio implica que o professor busque 

desenvolver métodos de ensino que sirvam ―de base para a formação de um verdadeiro 

desenvolvimento mental‖ de seus alunos, como analisa Facci (2003, p. 179). Para tanto, a 

necessidade inicial seria a permanência da docente em sala de aula para que direcione o 

conhecimento aos seus alunos, de acordo com suas potencialidades. 

Em uma das vezes em que estive em sala com a turma sem a presença da professora, 

ele se aproximou e começou a mostrar as suas atividades.  

Thales se mostrava um rapaz bastante cuidadoso com os seus materiais. Demonstrava 

um forte apego com a sua mochila e não deixava ninguém se aproximar dela. Em seu caderno, 

havia poucas atividades, algumas do início do ano, e outras, em maior quantidade, a partir de 

agosto. Havia também algumas atividades em papéis soltos em sua mochila. O jovem 
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demonstrava muito orgulho de suas atividades escolares e fazia questão de, em meio à gritaria 

que pairava na sala, descrever cada uma delas. A maioria eram pinturas, identificação de 

animais, atividades da vida diária e montagens do corpo humano. Poucas estavam corrigidas e 

a maioria estava incompleta.  

O aluno demonstrava grande interesse em descrever as atividades que fizera com 

sucesso – sem o uso das bolinhas. Não me mostrava as atividades que estavam cobertas de 

bolinhas, passando imediatamente para a exposição da próxima. Pôde-se identificar a 

capacidade de Thales para a compreensão de cada atividade que elaborou e a motivação que 

tinha em realizá-las. Existia, nele, uma grande vontade em acompanhar a turma e realizar 

tarefas e isto foi identificado pela própria professora Cleonice: 

De uns dias para cá, eu tenho percebido assim: eu passo uma atividade no quadro, 

coloco a página do livro, e ele observa os colegas abrindo o livro em tal página. Ele 

pega o dele, e ele pega o livro certinho; não pega qualquer livro. Se for Português, 

ele pega o de Português. É sinal que ele observa, não é? Ele observa o livro do 

colega e vê o que ele tem, e ele pega o mesmo, e abre naquela mesma página. E 

começa a fazer bolinha. Bolinha, bolinha, bolinha, bolinha...  

Apesar de seu esforço, o que se percebe é que na maior parte do tempo Thales fica à 

margem do processo educativo. Não só ele, mas a maioria dos alunos de sua turma, deixando 

clara a identidade heterogênea das classes de aulas. E este é um dos grandes desafios da 

docência na atualidade: 

Enquanto uns estão bem lá na frente, que sabem ler, que sabem escrever bem, que 

sabem produzir, tem uns que estão lá atrás, que não são nem alfabetizados, ainda. 

Então é aluno especial, é aluno que não está alfabetizado, é aluno que já está bem lá 

na frente: ―Tia, passa outra atividade. Quero mais.‖ ―Tia, isso aqui está muito fácil‖, 

e faz em tempo recorde. E daí? Tem que ter três professores, um para cada nível 

(Cleonice, professora da sala regular).  

Neste contexto se discute a inserção da escola e de sua estrutura de seriação e 

organização com vistas à produtividade a homogeneidade, tal como ocorre na estrutura da 

sociedade capitalista (BUENO, 1997). A democratização do acesso à escola não tem 

significado a existência da democratização do conhecimento. Não há um tato, por parte da 

professora, para o desenvolvimento das potencialidades de seus alunos, talvez por falta de 

uma formação continuada (MARTINS, 2011), ou por uma desvalorização de seu saber 

docente (FACCI, 2003). Ao mesmo tempo não há suporte institucional e governamental para 

o trabalho docente. 
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Nesta perspectiva, dois caminhos se tornam prováveis: alunos que não aprendem e 

repetem de série, ano após ano, ou aqueles que, mesmo sem se apropriar do conteúdo, são 

passados para a outra série. E neste último cenário se encontra Thales. 

Desde a sua inserção na escola Turquesa, o jovem tem acompanhado a mesma turma, 

passando por média em todas as disciplinas. O critério de avaliação do aluno com deficiência 

é feito a partir do preenchimento de um relatório, cujo objetivo é registrar os comportamentos 

e habilidades observados durante as atividades individuais. Este relatório serve como base 

para ponderar as médias bimestrais no decorrer do ano letivo e nele são analisados sete 

aspectos: I) Intelectual; II) Emocional; III) Social; IV) Linguagem; V) Psicomotor; VI) 

Lógicos e matemáticos e; VII) Atividades diárias.  

Quando me inseri na escola, já no segundo semestre letivo, o relatório ainda não havia 

sido preenchido pela professora Cleonice, que alegou que não saberia preenchê-lo, ainda 

porque Thales faltava muito às aulas e por este motivo seria difícil fazer uma avaliação de seu 

desenvolvimento escolar. Quando questionamos as professoras do AEE a respeito do critério 

de avaliação do desempenho escolar de Thales, elas afirmaram que, independentemente da 

evolução acadêmica do aluno, a tendência é passá-lo de ano, pois é necessário que se 

mantenha a organização escolar de apenas um aluno com deficiência por sala. Ou seja, a 

repetência de um aluno com deficiência implicaria na alteração de toda a organização escolar, 

afetando a distribuição dos alunos nas salas de aula ea oferta de vagas da escola.  

As professoras justificam, ainda, que seria mais viável que Thales estivesse junto com 

a turma que iniciou quando se matriculou, pois, segundo elas, uma mudança provocaria um 

novo processo de adaptação que emanaria um trabalho de integração por parte das 

professoras, tanto do AEE quando da sala comum. Esta postura foi identificada por Freitas 

(2004, p. 20), quando analisou que o destino dos alunos, para o sucesso ou para o fracasso, é 

tratado pelos professores conforme os juízos de valor que vão fazendo deles, de modo 

puramente informal. Assim, ―as estratégias de trabalho do professor em sala de aula ficam 

permeadas por tais juízos e determinam, consciente ou inconscientemente, o investimento que 

o professor fará neste ou naquele aluno‖.  

Identifica-se, ainda, um caráter de funcionamento da escola com vistas nos números de 

matrícula, sem, no entanto, primar pela qualidade do ensino, tal como analisaBueno (2001). 

Segundo o autor, a escola perde o seu sentido de transmissão do saber escolar para cumprir o 
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mero papel de atendimento às exigências das legislações que tratam da educação inclusiva. A 

escola Turquesa aceitou o desafio de matricular Thales, ao contrário de todas as outras que lhe 

negaram o direito de estudar, porém, ainda lhe falta desempenhar seu papel básico, que é o 

desenvolvimento do conhecimento acadêmico em seus alunos.  

É importante que se considere a necessidade de maior investimento do governo nas 

instâncias federal, estadual e municipal para a compra de materiais pedagógicos e para 

capacitação dos profissionais da educação a fim de que as necessidades pedagógicas do 

adolescente autista sejam atendidas, no sentido da real promoção de sua apropriação do saber 

sistematizado. 

Para Vigotski (1997, p. 13), ―[...] não é possível qualquer prática educativa construída 

sobre a base de princípios e definições puramente negativas‖. Portanto, é necessário que se 

questione a ação subestimadora que subjaz as posturas pedagógicas a jovens e adultos, as 

quais são baseadas em atividades infantis e repetitivas, visando meramente capacitar o aluno 

para habilidades básicas, mínimas. Práticas estas que caracterizam uma pedagogia terapêutica 

e que toma como ponto de partida as limitações e os impedimentos da deficiência. 

O papel da escola não é de adaptar-se à condição de deficiência de aluno, mas de 

superá-la por meio das experiências sociais, pois, de acordo com Vygotski (1997), a 

convivência cooperativa entre pessoas com um patamar psíquico qualitativamente superior 

levam a uma reação de compensação na pessoa com deficiência, o que oportuniza que o 

desenvolvimento psíquico salte cada vez mais do plano sensorial em direção ao racional, 

como postula Luria (1991).Desta forma, a colaboração entre os pares já seria propulsora de 

uma mudança no desenvolvimento, não só de Thales, mas de toda a turma, elevando a 

experiência escolar a um processo que impulsiona os alunos a um patamar psíquico 

qualitativamente superior. 

Se, de acordo com Vigotski (1997), é por meio da organização da vida na escola que o 

aluno aprende a se integrar à vida cultural, a inclusão escolar de Thales em constantes 

exercícios de socialização e de aprendizagem inseridos na sistematização do saber escolar 

poderiam proporcionar a ele uma inserção em situações dialógicas com significado cultural. 

Nenhum desenvolvimento é alcançado sem que haja exigências do meio, e a educação 

ao aluno autista deve ser compreendida e trabalhada de modo que se busque o 

desenvolvimento de suas funções psicológicas superiores e da sua formação cultural o tanto 
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quanto possível, como indica Barroco (2007) ao tratar da deficiência. Thales, em seu processo 

de escolarização, tem inúmeras possibilidades de desenvolvimento que, aliadas à motivação 

que demonstra constantemente, podem elevar de maneira surpreendente a sua atividade 

intelectual. Resta-lhe uma direção para que supere a si mesmo. 

Conclusão 

Durante a maior parte do tempo em que permanecia na escola, Thales ficava sozinho, 

sem contato social com os pares e com contato superficial com as professoras.As atividades 

oferecidas a Thales eram descontextualizadas e vazias de significado, sem qualquer 

sistematização e muitas vezes beirando a informalidade e o juízo de valor, não contribuindo 

para o desenvolvimento dos conhecimentos que ainda não lhe estão formados. 

Ao autista é reservado um lugar de isolamento e de exclusão do processo educativo, 

justificados pela própria concepção de inabilidade social e de isolamento que são 

características do autismo. O autismo de Thales estava tão presente quanto o próprio aluno, 

que não era considerado como um ser social participante da história. 

Ao adolescente autista, acrescenta-se uma tendência à infantilização, seja nas relações 

escolares, seja nas atividades que lhe são propostas. Este é um dos aspectos mais impeditivos 

atribuídos às pessoas com deficiência, concebido por meio de uma representação de 

incapacidade. Se não há novas exigências que as impulsionem ao desenvolvimento, a 

tendência é que fiquem estagnadas. 

As discussões levantadas por Vigotski (1997) sobre o aluno com deficiência 

possibilita a compreensão de que a escola necessita desenvolver suas atividades com base nas 

potencialidades desse aluno e não em sua deficiência. Aos autistas, a socialização com os 

colegas para a colaboração poderia impulsioná-los a novas aprendizagens e o uso de materiais 

diferenciados da sala de recursos poderiam promover a sua aprendizagem, destacando a 

importância de trabalho em parceria efetiva entre as professoras do AEE e a professora da sala 

de aula. 

No entanto, a escola consolidou um tratamento diferente para as desigualdades, 

produzido pela própria sociedade capitalista: a inclusão tornou-se um processo perverso que 

celebra a diferença que exclui. Resta a ela assumir a responsabilidade de elevar seus alunos a 

patamares de conhecimento e domínio cada vez maiores.  
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Evidente que, para que se alcance esse propósito, são necessárias urgentes e 

importantes mudanças que exigem maiores investimentos financeiros e políticas de 

valorização da educação, curto e longo prazo.  

A escolarização do adolescente autista demanda que se considere o seu lugar como 

pessoa além de sua deficiência e limitações, suas potencialidades para a aquisição e domínio 

de conhecimento, e urgentes mudanças no próprio processo educativo, visando uma real 

democratização da escola. Neste cenário, todos os alunos, independentemente de sua 

normalidade ou deficiência, poderiam se apropriar do saber escolar, tornando-se pessoas 

criativas e transformadoras de suas realidades.  
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RESUMO 

Uma das funções da literatura é registrar, porém a principal é a de descolonizar. No período mercantilista, os 

bandeirantes relataram ocorridos jamais experimentados pelos nativos da Amazônia pelo fato de imprimirem um 

olhar deslocado de sua cultura. Ocorre que esses relatos foram considerados ―verdade científica‖ por muito 

tempo. Se pudéssemos colher relatos sobre as práticas e experiências vividas na floresta, no mesmo período, 

pelos próprios moradores que aqui chegaram há mais de 50 milhões de anos, certamente verificaríamos outro 

tratamento para os fenômenos da natureza, para a própria diversidade tanto da língua, como de ritos. A proposta 

de analisar os registros literários de um autor amazônida objetiva dentre outros, promover uma reflexão a cerca 

dos olhares sobre as literaturas produzidas na região amazônica pelos nativos bem como os discursos refletidos 

nos mais diversos lugares do mundo, principalmente, do europeu com as práticas do eurocentrismo construída e 

pulverizada nos séculos XIII das grandes navegações que perduram até hoje. O multiculturalismo constitui um 

viés dos estudos pós-coloniais com a perspectiva de descolonizar pela literatura e principalmente, alertar sobre 

pontos subliminares do discurso do colonizador. Esses discursos subjetivadores compõem a arma mais eficiente 

do colonizador pois rouba a identidade e mais que isso, subtrai a história do povo que pretende colonizar. Se pela 

literatura é possível colonizar, também é possível descolonizar, assim corroboram os mais importantes escritores 

do pós-colonialismo: Bhabha, Said e Fanon. Descolonizar e valorizar a cultura local usando os vários gêneros 

literários local é o cerne desse trabalho. 

Palavras-chave: Descolonização. Literatura. Amazônia. 

 

ABSTRACT 
One of the functions of literature is to record, but the main one is to decolonize. In the mercantilist period, the 

bandeirantes reported that had never been experienced by the natives of the Amazon because they gave a 

dislocated look of their culture. It turns out that these reports were considered scientific truth for a long time. If 

we could gather information about the practices and experiences lived in the Forest reported in the same period 

by the inhabitants who arrived here more than 50 million years ago, we would certainly see another treatment for 

the phenomena of nature, for the very diversity of the language, as of rites. The proposal to analyze the literary 

records of an objective Amazonian author, among others, to promote a reflection about the views on the 

literatures produced in the Amazon region, both the native and the discourses reflected in the most diverse places 

in the world, especially the European with the practices of Eurocentrism built and pulverized in the thirteenth 

century, of the great navigations that endure to this day. Multiculturalism is a bias in postcolonial studies with 

the perspective of decolonizing in literature and, above all, warning of subliminal points of the colonizer's 

discourse. These subjectivist discourses make up the most efficient weapon of the colonizer because it steals 

identity and more than that, it subtracts even the history of the people that it intends to colonize. If by literature it 

is possible to colonize, it is also possible to decolonize, as corroborated by the most important writers of post-

colonialism Bhabha, Said and Fanon. Decolonizing and valuing local culture using the various local literary 

genres is the certainty of this work. 

keywords: Decolonization. Literature. Amazon. 
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Introdução 

A Libras é a língua natural do cidadão surdo brasileiro e foi reconhecida pela Lei 

10.436/02. A partir do decreto 5626/05 que regulamente a Lei conhecida como Lei de Libras. 

Atualmente presenciamos um movimento de pessoas surdas ocupando o mercado de trabalho, 

universidades, visita a médicos regularmente, em centros comunitários, escolas, igrejas. Antes 

das Leis, nem sabíamos que uma pessoa surda poderia gozar de uma vida plena. 

Os surdos aqui referidos fazem parte de grupo minoritariamente sinalizantes, inseridos 

em uma sociedade, majoritariamente, de falantes (oralmente). Depois de completados quinze 

anos da promulgação da Lei de Libras e outras leis de acessibilidade ainda verificam-se 

muitas dificuldades em efetiva-las. Ora, sabemos que é pela língua que uma pessoa constitui-

se como ser social, segundo os sociolinguistas. A literatura tem a função tanto de registro 

como de resgatar a história e imortalizar o conhecido, o ―verdadeiro‖, o ―científico‖, enfim, a 

língua e a literatura tornam o passado tangível. Pela Literatura, nos fazemos e nos refazemos a 

todo o momento, tanto quem escreve como quem lê, pois quem escreve, escreve sobre 

influências inconscientes do já lido, do já vivido. 

Segundo Foucault, sofremos um apagamento das nossas experiências, de forma que, é 

no inconsciente, que buscamos informações armazenadas que alimentam o papel com nossas 

produções na ilusão de serem proposições inéditas. Dada a importância da língua em forma de 

registros literários é que propomos a presente pesquisa. 

Inúmeras literaturas da área da surdez/Libras vêm sendo publicadas e esses estudos, de 

alguma forma, impulsionam processos de descolonização desse grupo minoritário. A 

relevância dessa pesquisa é principalmente a de elucidar e estudar pontos vantajosos, 

libertadores nos escritos do povo surdo em geral, e especialmente do povo surdo amazônida 

de forma a encorajar o enfrentamento ao sistema neo-colonizador. 

Objeto 

Desvendar o método colonizador que se utiliza de mecanismos pouco convencionais: a 

literatura. O arsenal literário constitui uma das armas do colonizador. Aqui propomos a outra 

face da literatura, o lado bom é que, por ela, pode-se promover o fortalecimento da cultura, 

identidade. Pode-se também, incitar a autovalorização dos artefatos culturais de um povo e 

oferecer-lhes a melhor e mais justa possibilidade de defesa contra a dominação de grupos que 
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anseiam a hegemonia. Desta forma, proponho como corpus, o dicionário de autoria do 

pesquisador Marlon Jorge para ressaltar pontos importantes para o engajamento comunitário 

em prol da valorização da literatura local. As proposições apresentadas aqui estão sustentadas 

em autores como Bhabha, 1998, Said, 1978, Foucault, 2014 e Bakhtin, 1998. 

Marlon Jorge, que é surdo e amazônida, defendeu sua pesquisa de Mestrado em 2015 

sendo um trabalho de grande valia para a comunidade surda amazonense e brasileira com a 

ideia de criação de um minidicionário para indígenas da etnia Sateré Mawé, com o título: 

Minidicionário Trilíngue Sateré Mawé em Libras e Língua Portuguesa. A dissertação de 

mestrado foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Letras e Artes (PPGLA). A 

pesquisa que durou cera de dois anos compreendeu a coleta de sinais praticados por indígenas 

surdos na etnia Mawé que habitam o município de Parintins e adjacências. 

Um ensino de qualidade requer recursos didáticos próprios para a clientela de alunos 

surdos indígenas para que assim desenvolvam suas habilidades linguística. Portanto, 

se faz necessário que a língua nativa Sateré-Mawé seja incluída no currículo escolar 

priorizando a língua de sinais como primeira língua de ensino para que a cultura 

indígena seja inserida e massificada para que os alunos indígenas surdos se sintam 

incluídos. Concomitantemente de forma bilíngue, o ensino da língua Sateré-Mawé, é 

imprescindível para o resgate de sua língua e cultura. (AZEVEDO, 2015, p 9) 

O autor Marlon propõe estratégia de educação/inclusão para o surdo pautada no apoio 

da língua natural do indígena Sateré-Mawé considerando também a língua oral corrente em 

sua tribo, ou seja, alcançar o processo de ensino-aprendizagem por uma língua de conforto 

para o surdo. Marlon por ser surdo apresenta com muita propriedade e experiência de causa a 

proposta de educação bilíngue enfatizando a importância da língua de sinais das famílias 

indígenas. 

O significado das lendas para os indígenas 

Como afirma Márcio Souza, nativos indígenas da Amazônia não têm a noção de 

tempo e espaço separadamente como a mentalidade ocidental. Tanto a cartografia, como a 

historiografia estão diretamente ligadas a natureza, por isso, o tratamento para com a floresta 

é diferente do homem ―branco‖, os valores são díspares. Todos esses saberes altamente 

ritualísticos são passados por meio de contos lendários e guiam as condutas consigo mesmo, 

das relações com os outros e o tratamento com a natureza bem como a relação mútua entre os 

três elementos. 
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A história do guaraná é uma das bonitas histórias dos Sateré- Mawé que o  município 

Maués herda de SUS primeiros habitantes. Com a lenda, Maués ficou 

internacianlmente famosa e conhecida no mundo inteiro como ―Terra do Guaraná‖. 

Em áreas indígenas habitadas pelos Mawé, esse fruto tem significado diferente no lar, 

compreendem o seu verdadeiro valor e significado. Em várias versões a História do 

Guaraná conta a história de Uniawasap‘i que foi lambada e engravidou por uma cobra 

e deu a luz um bonito Curumim, que cresceu forte. Ele foi buscar frutos na floresta e 

foi morto pelos próprios tios. Como vingança, Uniawasap‘i prometeu que seu filho 

jamais iria morrer, então plantou o olho direito de seu filho que deu a origem do 

guaraná. Por isso a sua semente tem a forma de um olho... (AZEVEDO, 2015, p 12, 

13) 

Uma lenda de significado singular para os Mawés jamais chegará ao entendimento dos 

Mawés surdos sem uma adaptação para a língua de sinais. Jamais esses surdos participarão 

dos festejos e outros rituais que giram em torno dessa lenda tão importante, jamais conhecerão 

sua própria história. Suas relações com seus pares será a de dependência, de deficiência, 

quando muito de distorção. Com a pesquisa do amazônida Marlon, essa perspectiva muda 

drasticamente a começar pela possibilidade de comunicação e disseminação de um sistema 

linguístico estruturado e registrado. Assim, a comunicação não será apenas uma hipótese, um 

arranjo, ao contrário, será efetiva e clara. 

O surdo pesquisador, ou os professores indígenas, no domínio da língua de sinais 

Sateré, podem até se tornarem a ponte de interação entre surdos indígenas e sua comunidade, 

constituindo o primeiro passo para a descolonização desse grupo minoritário dentro de um 

outro grupo minoritário maior, que por sua vez, estão dentro da Amazônia que têm sofrido a 

herança desprestigiadora do colonialista europeu por séculos. Desprestigiadora não somente 

pelo olhar do outro, mas pelo olhar do próprio amazônida sobre si. 

O discurso colonialista eurocentrico 

Quem nos ajuda a entender a questão de como o discurso sobre o outro provoca 

sentimentos de massa, é Homi Bhabha em, O Local da Cultura. Bhabha assevera que 

diferente da visão homogênea, uma nova forma de pensar o enquadramento social é diferente 

da noção nacionalista horizontal, contudo, propõe uma reflexão acerca das suas relações, seus 

conflitos sociais, suas minorias seus grupos excluídos. Bhabha ainda prefere o termo 

―diferença cultural‖ ao ―diversidade cultural‖ para melhor representar os enunciados, criados 

para promover a legitimação de determinadas culturas em relação a outras. 
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Escrever sobre si e sobre os outros parece, na mentalidade ocidental de outrora e 

vigente, uma outorga dos europeus. Os discursos eurocêntricos dominantes usam como 

estratégias os arquétipos, linguagens que impregnam os comportamentos políticos e sociais, 

os gostos, estereotipam até a alma de gerações. Os estudos pós colonialistas  propõem, no 

caso específico da Amazônia, o encorajamento pelo escrever e descrever-se fortalecendo-se 

na sua identidade gostando dos escritos e descritos da Amazônia pelos amazonidas. 

Descolonizar a Amazônia pela literatura em qualquer gênero não será um caminho 

fácil. Desconstruir o que Bhabha chama de mímica será a tarefa mais árdua que os 

estereótipos incutidos na mentalidade sobre a Amazônia de selvageria, terras férteis e sem 

donos. A mímica é uma construção de aproximação de identificação do colonizador ou dos 

aspectos aceitáveis do colonizador, é a negação de si para moldar-se ao ―ideal‖, embora, 

segundo Bhabha, sempre será uma cópia falha. 

Corroborando com Bhabha, Said em seu livro, Orientalismo afirma que os discursos 

constroem a visão sobre o outro. E orienta ser de suma importância para entendermos como o 

homem ocidental cria, inventa o ocidente. Logo na introdução do livro, o autor esclarece que: 

[...] O Oriente não é apenas adjacente à Europa; é também o lugar das maiores, mais 

ricas e mais antigas colônias européias, a fonte de suas civilizações e línguas, seu rival 

cultural e uma das suas imagens mais profundas e mais recorrentes do Outro. Além 

disto, o Oriente ajudou a definir a Europa (ou o Ocidente) com sua imagem ideia, 

personalidade, experiência contrastantes. Mas nada nesse Oriente é meramente 

imaginativo. O Oriente é uma parte integrante da civilização e da cultura material 

européia. O Orientalismo expressa e representa essa parte em termos culturais e 

mesmo ideológicos, num modo de discurso baseado em instituições, vocabulário, 

erudição, imagens, doutrinas, burocracias e estilos coloniais. (BHABHA, 2003, p ) 

Said vai mostrar a função valiosa do Ocidente para a construção e consolidação do 

Ocidente tanto material como intelectualmente, e que nunca houve contrapartida. Europeus e 

americanos criavam e alimentavam orientalismo. Said alerta que, não houve um processo de 

ocidentalismo por parte dos intelectuais árabes. Said assevera, ―... Como aparato cultural, o 

Orientalismo é agressão, atividade, julgamento, persistência e conhecimento‖ (SAID, 2007). 

Diante das palavras de Said, podemos estabelecer uma analogia sobre as culturas 

amazônicas descritas pelos europeus durante o mercantilismo como um processo de 

―amazonização‖, ou seja, uma Amazônia inventada pelo olhar unilateral e ávido na busca por 

drogas do sertão e metais preciosos. Esse olhar deslocado, foi universalizado e interiorizado 

pelos próprios amazônidas, o que reflete até hoje, na dificuldade autoaceitação do homem 
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amazônico sobre suas coisas e sobre si e ecoa sobre o olhar do resto do Brasil sobre a 

Amazônia. Assim, a Amazônia se resume a rios, floresta e índios, de natureza exótica e fértil. 

De acordo com Said (2007) a ―... relação entre Ocidente e o Oriente é uma relação de 

poder, de dominação, de graus variáveis de uma hegemonia complexa...‖ Essa relação não se 

limita em ocupações militares assim como a colonização da Amazônia, não objetivava apenas 

a exploração das riquezas naturais. A supressão da cultura, o apregoamento da inferioridade 

em seus discursos religiosos invalidaria as entidades espirituais encontradas na natureza, 

aprendidas ha milhares de anos. Essas negações sobre a cultura religiosa dos nativos 

amazônidas, fatalmente mudaria sua relação com o sol, com a lua, com as árvores, os rios. 

Um sentimento de culpa de alto flagelo foi a estratégia mais eficiente para o 

desaparecimento de muitas famílias indígenas. A colonização Portuguesa promovia e 

incentivava guerras entre as etnias de características mais guerreiras. A dizimação das 

famílias indígenas deixava o caminho do colonizador mais fácil tendo que tratar apenas com 

as etnias consideradas gentis e de fácil docilização. 

Outra observação que Said (2007) destacou em relação ao Orientalismo foi, ―... um 

sistema de conhecimento sobre o Oriente, uma rede aceita para filtrar o Oriente na 

consciência ocidental, assim como o mesmo investimento multiplicou, na verdade, tornou 

verdadeiramente produtivas as afirmações que transitam do Orientalismo para a cultura em 

geral.‖ Assim como o Orientalismo foi uma construção do Oriente pelos não orientais por 

interesses não explícitos, o ―Amazonismo‖ foi a criação de uma Amazônia ideal, rica, 

inabitada por seres humanos capazes de explorá-la para o desenvolvimento comercial 

efervescente na Europa. Propagaram uma Amazônia reduzida ao exótico, perigoso, pagão e 

sedenta de amansamento, evangelização e progresso. Mas só os mais destemidos bandeirantes 

eram capazes de tal feito. 

Quanto mais insalubre e periculosa fosse descrita esse território, mais valorosa seria a 

missão dos mandatários dos reis europeus, ou seja, as estratégias de fantasiar a Amazônia 

tinham como finalidade impressionar o rei para valorizar os trabalhos de seus mandatários e 

mercenários exploradores. 

Um processo de descolonização eficiente deverá começar na mente e pela literatura. 

Assim, mudar a mentalidade imposta pelo do colonizador usando a literatura constitui-se uma 
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resistência eficiente e arma equivalente aos processos colonizadores objetivando desconstruir 

a mentalidade de submissão, inferioridade incorporada pelo colonizado. 

O dicionário 

O Português é a língua majoritária do brasileiro, mas há também aproximadamente 

274 dialetos indígenas falados no Brasil. Antes da chegada dos portugueses há mais de 500 

anos, eram 1,3 mil línguas/dialetos no vernáculo brasileiro. Com tantas formar de se 

comunicar imaginamos a dificuldade no dialogismo. Marlon relata ter encontrado várias 

crianças indígenas surdas no isolamento por não haver instrumentos e iniciativa que 

auxiliassem a interação e inserção social destes indivíduos. Inspirado nesta triste realidade e 

pelas experiências traumáticas enquanto surdo, o escritor resolve encampar pesquisa in loco 

para registrar em dicionário os sinais já convencionados nas aldeias pelos indígenas. Esta 

pesquisa auxiliará não só o próprio surdo, mas também, o professor a estabelecer 

comunicação com seu alunado Mawé. Ajudará ainda, indigenistas e pesquisadores de áreas 

afim, bem como linguístas. 

A pesquisa de três anos do mestrado do professor Marlon resultou no primeiro 

dicionário brasileiro a disponibilizar Sinais em um idioma indígena, língua portuguesa e 

imagens coloridas respeitando o sensitivo mais aguçado do surdo. ―O professor afirma: A 

ideia surgiu devida minhas observações, principalmente, nos municípios de Parintins, 

Barreirinhas e Mawé‖. O produto da pesquisa é de grande valia científica e para a prática 

pedagógica visto que a maioria dos professores dos indígenas é da zona urbana e pouco 

conhece a língua nativa, e nada sobre a língua de sinais Sateré Mawé. 

O pesquisador é natural da ilha Tupinambarana, ficou surdo aos dez anos de idade, 

provocado pela sequela de uma meningite grave. Porém, teve oportunidade de aprender a se 

comunicar por sinais aos dezessete anos. Aos 21, mudou-se para Manaus, onde decidiu se 

dedicar aos estudos de Letras. É professor de Libras efetivo da Universidade Estadual do 

Amazonas – UEA. Ingressou ao Programa de Mestrado em Letras com o tema: Mapeamento e 

Contribuições Linguísticas do Professor Surdo aos Indígenas Surdos. 

Um dos pontos mais importante na pesquisa científica de Marlon Jorge gira em torno 

de três matrizes: o fato de disseminar a Libras como possibilidade de comunicação entre 

surdos e surdos, surdos e ouvintes e vice- versa. Outra contribuição que merece destaque é 
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que justamente por ser surdo e nativo. Marlon considera os sinais já usados pelos Sateré- 

Mawé ressaltando a vicissitude das línguas naturais. 

Os Mawés surdos embora não tivessem uma língua garantida pela Lei brasileira e 

muito menos, pelas convenções de sua própria tribo, criaram sinais (termos) para objetos, 

coisas de seu próprio cotidiano. Esse ponto nos remete à sociolinguística de Calvet que afirma 

que a única elemento que pode dar conta dos estudos da língua é a cultura, vemos assim, no 

caso dos Mawés a cultura intrínseca na língua, se não, o contrário. 

A palavra [pajé] que tem um conceito universalizado, mas para os Mawés, é uma 

figura com outorga sobrenatural das divindades que acumula as funções de cura e 

aconselhamento além de repassar o aprendizado dos ancestrais, possui vestimenta e rituais 

diferenciados, faz premunições de acontecimentos conflituosos, geralmente é um ancião 

dentro da tribo e muito respeitado. 

 

Figura 1: Mini-dicionário trilíngue Sateré-Mawé, pg 12 

Outro dispositivo que merece ser destacado, é a atenção com a identidade. Marlon 

elabora uma capa com uma gravura colorida retratando o homem Sateré- Mawé preparado 

com as vestimentas para um de seus principais ritos. Um deles é o seguinte: os Mawés 

inserem as mãos em um formigueiro para suportar a dor e o incômodo das picadas, caso 

consigam, o homem estará preparado para uma nova fase, a de homem adulto e lhe será 

incumbida atribuições mais severas. 
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Figura 2: Mini-dicionário Sateré Mawé, capa e pg 23 

O fato de o pesquisador apoiar-se nas línguas orais Sateré-Mawé e língua portuguesa, 

bem como a Libras, não diminui em nada a grandeza de seu trabalho pois sabe-se que o 

desconhecimento das línguas de sinais e o quase desuso, enfraquece o repertório linguístico 

construído, a estruturação sintática, entrando em descrédito o léxico dos sinais Mawé. Buscar 

apoio na Libras se torna justamente um encorajamento para comunicação pelos sinais por 

surdos e ouvintes e dessa forma possibilitar a participação social mais ativa dos Mawés na sua 

própria comunidade. 

―Amazonialismo‖ 

Neide Gondinm em A Invenção da Amazônia corrobora com Edward Said que usa o 

termo Orientalismo para abordar um Oriente criado intencionalmente e com objetivos 

específicos de dominação. Gondim elabora um apanhado dos escritos dos viajantes europeus à 

Amazônia, escritos que imprimem ou o desconhecido da realidade vivida pelos nativos da 

mata atlântica, ou a finalidade de impressionar e atrair mais europeus para explorar sua 

botânica. 

Gondim apresenta duas faces a cerca da Amazônia: uma retratada pelo imaginário 

europeu, e outra como os nativos se relacionavam entre si e com a natureza no seu próprio 

habitat. Num momento, final do século XIX, que os escritos utópicos, fantasiosos e 

preconceituosos embasaram pesquisas científicas e eram adotadas como verdade absoluta, a 

Amazônia foi criada em benefício tão somente de quem as caracterizou. Nesse período, foram 

criados vários textos que se propunha a elucidar os mistérios exóticos e perigosos da 

Amazônia e de seus povos em prol da ciência. Gondim retrata a contribuição principalmente 
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de estrangeiros na chamada, ―literatura de viagem‖, produzidos por alemães, portugueses, 

britânicos que transformaram a Amazônia numa colônia/laboratório usando a Literatura. 

Gondim salienta o olhar dos aventureiros eruditos como: Buffon, Locke, Montaigne. 

Para Buffon a Amazônia é considerada um mundo muito novo e necessitava de dominação da 

natureza e cultivo do solo e que o clima. Nesta perspectiva Bhabha buscando alicerce teórico 

em Foucault alerta os pós-colonialistas sobre as estratégias do Discurso Colonial. Relação 

saber/poder na disseminação e supervalorização da ciência como discurso legítimo. Ora, 

explorar e dominar a Amazônia, segundo esse discurso, é promover o avanço científico.  

O Discurso Colonial é a arma mais potente, mais eficiente na promoção da 

colonização. Bhabha afirma que o Discurso Colonial possui estratégias e uma construção 

sistemática que garantem sua eficiência. Esses discursos usam como aparato principal o 

estereótipo. Bhabha apud Lacan classifica-os como fetiche que também afirma que classificar 

o outro a partir do seu olhar seria como uma mumificação cultural visto não ser possível 

analisar um ser ―outro‖ a partir da lente cultural de quem vê ―eu‖. Analisar um ―outro‖ 

deslocado de sua cultura seria uma mumificação cultural devido a impossibilidade de um ser 

social constituir-se fora de sua cultura. 

Neste cenário de saber/poder se delineia as estratégias discursivas do colonizador e 

como não é dada a possibilidade alguma de protagonismo ao colonizado, o discurso é 

naturalizado de forma a retratar o sujeito colonizado como preguiçoso, débil. Assim, 

necessitam de proteção daqueles considerados aptos para exercerem o poder. Há uma total 

adesão, difusão na mentalidade, inclusive, do próprio colonizado, que assumem a legitimidade 

desse discurso, compondo um esquema ultrajado: colonizadores exerçam a função de 

dirigentes devido a incapacidade dos colonizados de se autodirigirem. 

Metodologia 

A utilização de símbolos como instrumentos de catequização, por exemplo, a bíblia 

traduzida para a língua nativa que é recepcionada pelos nativos como algo que os 

colonizadores fizeram em seu beneficio, pouco levam em consideração que os personagens 

apregoados como messias continuam sendo europeus, que o ser superior a que se referem, não 

contempla as suas divindades. Assim, o discurso colonial se torna um aparato de poder que 
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reconhece e repudia a diferença cultural, cria ‗povos-sujeitos‘ e legitima essa posição, 

naturaliza os estereótipos do colonizador e do colonizado. 

A proposta metodológica, prima justamente pela desmistificação de literaturas 

estrangeiras e a valorização dos livros regionais considerando principalmente, os 

questionamentos envoltos: quem fala? De onde fala? De quem fala? Como ponto de partida 

usamos o minidicionário do escritor Marlon, já citado, objetivando despertar a crítica sobre 

escolhas literárias. 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica ―constitui o 

procedimento básico para os estudos monográficos pelos quais se busca o domínio do estado 

da arte sobre determinado tema‖. De acordo com a afirmativa e considerando o número 

reduzido de bibliografias disponíveis principalmente com o tema proposto nesse trabalho, é 

que busquei elaborar uma pesquisa bibliográfica tendo como principal corpus os três 

dicionários: Linguagem das mãos, Iconographia dos signaes dos surdos-mudos e Diet 

Trilíngue. 

Gil (1991) aponta que a pesquisa bibliográfica muito se assemelha à pesquisa 

documental, porém a diferença entre estas é a natureza das fontes. Na pesquisa documental, 

utiliza-se materiais que ainda não sofreram um tratamento analítico ou que ainda podem ser 

redimensionados dependendo do objeto de pesquisa. Nesse trabalho, a busca de fontes 

primárias foi algo bastante valorizado e necessário para a elucidação dos fatos históricos 

justamente por se caracterizar, uma pesquisa bibliográfica e documental. 

Resultados 

A produção do Mini- Dicionário Trilíngue possibilitou autonomia ao seu autor que é 

surdo e amazônida, e ainda, desmistificou duas crenças: a de que a pessoa surda seja incapaz, 

e que a literatura amazônica não tenha valor. Esses paradigmas foram quebrados quando 

verificamos que o material possibilitou a efetiva comunicação entre surdos Mawés e entre 

surdos e ouvintes, incluindo seus professores que agora contam com um recuro didático 

autêntico para o magistério. 

A relevância do dicionário se aplica em na perspectivas de que a cultura dos registros 

remontam a períodos da pré-história, as civilizações têm a necessidade de registrar seus feitos, 

suas coisas e esse hábito foi de grande importância para que os estudos diacrônicos 
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evoluíssem em suas investigações sincrônicas, ou seja, as fontes históricas registradas em 

tempos mais remotos constituem material de valor imensurável para investigações científicas 

em vás áreas do conhecimento. Através delas, cientistas fazem remissão sobre pistas para 

refutar ou ratificar suas hipóteses investigativas. Por meio delas, acessamos nosso passado, 

abstraindo informações elucidativas ou que simplesmente alimentam as conjecturas não 

menos importante para o pesquisador. 

O colonizador é extremamente engenhoso em seu objetivo de tomada do outro, eles 

não querem somente a posse de suas riquezas naturais e culturais, querem tomar o seu futuro e 

seu passado. É incutido, pelo discurso, que o seus deuses, rituais e língua são coisas 

depreciativas, mas não é só isso, o discurso em relação ao amazônida, dizem o que serão ou o 

que foram, ou seja, tomam-lhes a sua história também. Desta forma, a literatura, produzida na 

Amazônia, pelo amazônida, para falar de si, constitui um enfrentamento a altura do discurso 

subjetivante do colonizador. Registrar, interpretar sua própria história é se apropriar dela e 

empoderar-se enquanto indivíduo e na coletividade social. 

O segundo aspecto positivo em relação ao minidicionário, é a questão da 

disponibilidade de um material de apoio pedagógico autêntico, que espelha os aspectos 

culturais da comunidade envolvida, há uma identificação entre o que está impresso com o que 

se experiência no dia a dia. 

Um terceiro ponto constatado que merece destaque é a fluência na comunicação, o 

minidicionário possibilitou a ampliação de vocabulário, portanto, uma sofisticação na 

comunicação. É possível trocar as mais subjetivas experiências com diálogos que vão além de 

metáforas, religiosidades e coisas que perpassam o âmbito do concreto. Incentivou a 

participação e a interação efetiva dos falantes de línguas de sinais e os falantes de línguas 

orais, beneficiando o respeito mútuo e a coexistência em meio a diversidade. 

Considerações Finais 

Os estudos pós-coloniais objetivam projetar uma visão panorâmica e crítica sobre os 

registros literários, e como o discurso produzido na literatura sobre o colonizado pelo 

colonizador, sobretudo, pelo próprio colonizado, visto que é imbricada na mentalidade do 

colonizado, um sentimento de seguir, copiar o ideal eurocêntrico, etnocêntrico. 
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As literaturas produzidas sobre a Amazônia que a delineia como um paraíso não passa 

de delírios provocados pelos exploradores da América em busca de riquezas desses confins. 

Estes bandeirantes desenharam a Amazônia pré-existente em seu mundo europeu, seguindo 

suas próprias experiências de vida, o próprio nome: Amazônia faz parte é de origina da 

mitologia grego-romana trazidas em seus delírios. 

Os estudos em nível de mestrado que resultou na obra que apreciamos nesse artigo, 

propõe não um olhar, mas um ponto de vista plausível para os estudos anticoloniais. 

Configura-se numa proposta ousada e descolonizadora em potencial justamente pelo fato de 

ser de autoria de um surdo de Parintins. O mesmo artefato cultural que os colonizadores 

utilizaram para colonizar: a língua, Marlon consegue usá-lo como mecanismo de libertação, 

pois pretende tirar do isolamento comunicacional/social surdos indígenas, assim, conduzindo 

tanto a cultura amazônida como, em específico, os Mawés, a uma fixidez deslizante 

combinando com a proposta de Bhabha: levar o colonizado a uma proposta igualmente 

eficiente de descolonização. Isto significa não um retorno aos hábitos primitivos de seus 

ancestrais, mas a uma ampla consciência de sua procedência, identidade fortalecendo-se num 

―entre lugar‖ em direção ao protagonismo iniciado pela literatura e arte. 
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GT 4: Psicologia histórico-cultural 

RESUMO 

Este estudo apresenta algumas sínteses e reflexões sobre a Teoria Histórico-Cultural. Tendo como objetivo 

compreender os princípios chaves da Teoria Histórico-Cultural a partir da obra de Vigotski seus colaboradores, 

bem como de pesquisadores que se debruçaram e debruçam sobre os textos originais destes autores. 

Metodologicamente, este estudo trata de uma pesquisa bibliográfica fruto de um processo intenso que vem sendo 

construído há uma década, culminando no curso de doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Amazonas. Os dados apontam que as primeiras traduções de Vigotski no 

Brasil chegaram pelas mãos de tradutores americanos que reduziram e selecionaram o que comporia os escritos, 

deixando de fora questões cruciais para a compreensão de sua teoria, sendo necessário ter um olhar cuidadoso 

sobre o que lemos e ouvimos quando se refere a Teoria Histórico-Cultural e a Escola de Vigotski. Muitas 

discussões deturparam seus conceitos e os proliferaram nos cursos de formação de professores. Consideramos 

fundamental aprofundar o debate e contribuir para popularizar e tornar acessível os escritos e pesquisas 

desenvolvidas por Vigotski e seus colaboradores. Para nós, estudantes e pesquisadoras da educação, a Teoria 

Histórico-Cultural tem um papel fundamental para a compreensão do indivíduo.  

 

Palavras-chave: Teoria Histórico-Cultural; Vigotski; Conceitos chaves. 

 

ABSTRACT 

This study presents some syntheses and reflections on Historical-Cultural Theory, with the objective of 

understanding the key principles of Historical-Cultural Theory from the work of Vygotsky his collaborators, as 

well as researchers who have studied and study the original texts of these authors. Methodologically, this study 

deals with a bibliographical research resulting from an intense process that has been built for one decade, 

culminating in the PhD course at the Postgraduate Program in Education of the Federal University of Amazonas. 

The data indicate that the first translations of Vygotsky in Brazil arrived at the hands of American translators 

who reduced and selected what would compose the writings, leaving out questions crucial to the understanding 

of his theory, being necessary to have a careful look at what we read and we hear when referring to Historical-

Cultural Theory and the Vygotsky School. Many discussions misrepresent their concepts and proliferate them in 

teacher training courses. We consider it fundamental to deepen the debate and contribute to popularize and make 

accessible the writings and researches developed by Vygotsky and his collaborators. For us, students and 

researchers of education, the Historical-Cultural Theory has a fundamental role for the understanding of the 

individual.  

 

Keywords: Historical-Cultural Theory; Vigotski; Key Concepts. 

 

Introdução 

Nos debruçamos na análise da produção teórica sobre a Teoria Histórico-Cultural - 

THC, refletindo sobre os seus principais conceitos, dado o papel fundamental que esta teoria 
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tem para a compreensão do indivíduo. Nos últimos anos, têm crescido o número de pesquisas 

a patir da THC, abrangendo diversas áreas, especialmente nas áreas da psicologia e educação, 

com maior ênfase ao desenvolvimento humano e aprendizagem.  

Com base nas discussões de Prestes (2012), Longarezi, Puentes (2013), Akhutina 

(2013), Romanelli (2011), Shuare (1990), Pino (2000), Gomes, Mello (2010), Davydov, 

Slobodchikov, Tsekerman (2014), Dusavitskii (2014), Repkin (2014), Duarte (2007, 2014) e 

em obras de Vigotski (2010) e Leontiev (1978, 2014), avançamos na tentativa de nos 

juntarmos ao que Duarte (2001) considera o início do estudo do pensamento de Vigotski e sua 

escola, tendo como referência o conjunto da obra de Vigotski e de seus colaboradores, como 

Leontiev, Luria, Galperin, Elkonin, Davidov, Zaporózhets e demais integrantes da Psicologia 

Histórico-Cultural.  

Este estudo tem como objetivo compreender os princípios chaves da Teoria Histórico-

Cultural a partir da obra de Vigotski seus colaboradores, bem como de pesquisadores que se 

debruçaram e debruçam sobre os textos originais destes autores. Ao longo dos anos, temos 

visto o crescimento da discussão pedagógica e psicológica a partir da THC, como 

exemplificamos a seguir.  

Puentes e Longarezi (2013), sob a base marxista e da psicologia histórico-cultural, 

escola e didática, discutem conceitos que, em sua globalidade, estabelecem os princípios que 

norteiam essa concepção de educação e de ensino, baseada na formação do pensamento 

teórico: educação, escola, desenvolvimento, pensamento teórico, didática desenvolvimental, 

atividade de ensino e aprendizagem, permitindo com isso afirmar a didática desenvolvimental 

tem o ensino intencional como seu objeto, a aprendizagem como condição e o 

desenvolvimento das neoformações e da personalidade integral do estudante.  

Aquino (2015) apresenta reflexões sobre contribuições da teoria histórico-cultural para 

pensar o papel da educação infantil na sociedade contemporânea. Discutindo o processo de 

institucionalização da educação infantil com sua efetiva integração ao sistema de ensino. 

Recorre à perspectiva histórico-cultural como suporte teórico para afirmar a educação infantil 

com finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança, como preconiza a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Por fim, destaca a importância da brincadeira para o 

desenvolvimento humano e a necessidade dela, junto com suas interações serem os eixos 

norteadores das propostas pedagógicas destinada a crianças de zero a seis anos. 
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Chaves (2015) apresenta que a educação infantil na atualidade se caracteriza por uma 

prática recorrente: a realização de procedimentos que envolvem apostilas ou as chamadas 

―atividades‖ para pintar e ―desenhar‖, bem como no uso de alguns procedimentos elaborados 

em material mimeografado ou fotocopiado, nos quais caberá às crianças pintar os limites das 

ilustrações, conduta pedagógica com pouco ou nenhum sentido e significado para os 

escolares. Esta autora buscar as contribuições da teoria histórico-cultural nas práticas 

pedagógicas efetuadas na educação infantil, para a elaboração e sistematização de recursos 

didáticos com a intenção de valorizar a formação e a atuação dos professores. 

Braz-Aquino; Albuquerque (2016) discutem a Psicologia Histórico-cultural de 

Vygotsky em uma experiência de estágio supervisionado em Psicologia Escolar, desenvolvido 

em uma escola pública na cidade de João Pessoa (PB). Seus procedimentos concentraram-se 

na construção de relações com os atores institucionais, na apreensão do cotidiano escolar, na 

imersão nas práticas instituídas, bem como na assessoria aos docentes, equipe técnica e 

escolares. 

Tunes (2015) dentro de um programa de pesquisa intitulado ―Estudos sobre a teoria 

histórico-cultural e suas implicações educacionais‖, realiza estudos e pesquisas que visam ao 

exame crítico e à interpretação da teoria histórico-cultural, buscando-se compreender as suas 

principais formulações no momento inaugural, na União Soviética, bem como seus 

desdobramentos, na atualidade, em campos da educação ligados às artes, às ciências e às 

humanidades.  

Zerbato e Lacerda (2015) analisam inter-relação da atividade simbólica de desenhar 

com o desenvolvimento de linguagem de crianças surdas, usuárias tardias da língua brasileira 

de sinais, e em fase de aquisição da escrita da Língua Portuguesa como segunda língua. 

Apoiando-se na perspectiva Histórico-Cultural, que busca reunir em um modelo explicativo 

tanto os mecanismos cerebrais implícitos ao funcionamento psicológico como o 

desenvolvimento da espécie humana e do indivíduo ao longo de um processo histórico e 

cultural, incluindo a especificação do contexto social. Seus resultados apontaram para a 

importância da língua de sinais e da atividade de desenho como recurso sígnico, que contribui 

para o progresso linguístico e cognitivo destas crianças que buscam ser bilíngues.  
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A seguir, apresentamos uma breve discussão histórica sobre a discussão da teoria 

Histórico-Cultural no Brasil e seus desdobramentos na construção de estudos e pesquisas a 

partir das obras de Vigostski e colaboradores. 

Uma história inicial de encontros desencontrados 

Conhecer a vasta obra produzida por Vigotski na sua curta trajetória de vida é um 

grande desafio para os pesquisadores da teoria Histórico-Cultural. Aos alunos do curso de 

magistério, o encontro com Vigostski ocorria geralmente através de materiais que se 

distanciavam dos escritos originais, como reportagens de revistas, coleções para professores 

ou síntese dos pensadores da educação, sempre embasados nas recortadas e adaptadas 

traduções do russo para o inglês e do inglês para o português das obras: Formação Social da 

Mente (1988) e Pensamento e Linguagem (1989), onde os tradutores americanos deixaram de 

fora a maior parte das discussões de base marxista. Lembramos dele com a tarja ―O teórico do 

social‖. Na nossa compreensão, Vigotski andava sempre de mãos dadas com Piaget e Wallon, 

quase numa tríade (e não a tróika!) teórica que se complementavam. Eram os interacionistas! 

Ou sociointeracionistas ou ainda, socioconstrutivistas. 

No início do século XXI, Marta Kohl Oliveira (2010) foi a autora mais presente 

quando se discutia os conceitos gerais de Vigotski. Vimos inúmeras vezes o vídeo no qual ela 

explica os conceitos chaves deste teórico. Havia também Tereza Rego (2010), com o trabalho 

Vygotsky: uma perspectiva sócio-cultural da educação e trechos dos já citados livros de 

Vigotski de tradução americana. Era comum discussões que mantinham a tríade da interação e 

inclusive, defendiam o não antagonismo entre os autores e a possibilidade de costura das 

visões teóricas. Foi neste período que o construtivismo chegou com toda força às propostas 

pedagógicas das escolas na cidade de Manaus. Declarar-se construtivista era moderno e 

representava a rejeição à pedagogia tradicional e todas às suas práticas ―medievais‖. 

Novamente, tínhamos inúmeras reportagens, coleções e pesquisadores arvorando-se na tarefa 

de decifrar os sociointeracionistas e a construção do conhecimento para traduzi-los aos 

professores e estes inserirem nas suas práticas escolares.  

Um marco importante para iniciar essa compreensão que hoje defendemos foi a 

criação do GEPEV – Grupo de Estudo e Pesquisa da Escola de Vigotski, em 2007, na 

Universidade Federal do Amazonas. Foi também neste espaço que conhecemos autores 
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membros da Escola de Vigotski, como Leontiev (1978), Luria (1998), Elkonin (1987) e 

Zaporóshetz (1987). 

Na leitura do texto A escola de Vigostski e a educação escolar (Hipóteses para uma 

leitura pedagógica da psicologia Histórico-Cultural), do livro Educação Escolar, Teoria do 

Cotidiano e a Escola de Vigotski de Newton Duarte (2001), o autor apresenta de forma clara, 

os principais equívocos dos pesquisadores que disseminaram o pensamento de Vigotski. Sua 

preocupação é logo sinalizada: ―Vigotski está se tornando famoso entre os educadores 

brasileiros antes de ser lido e conhecido‖ (DUARTE, p. 76, 2001).  

Olhar a criança através dos conceitos trabalhados por Vigotski e seus colaboradores 

nos permite pensar o desenvolvimento a partir de pesquisas e discussões que contribuíram 

para ampliar a compreensão que temos sobre a influência dos processos culturais e históricos 

na humanização. A natureza da mudança nos processos psíquicos de compreensão do homem 

sobre algo que lhe soa novo ou diferente permite que a capacidade de ampliar seu 

conhecimento sobre o mundo sempre esteja em expansão.  

Alguns pontos de/para discussões sobre a Teoria Histórico-Cultural 

Iniciamos o estudo resgatando a história de Vigotski, seu encontro com aqueles que 

viriam se juntar a ele na construção de uma nova psicologia, assim como os fatos que 

marcaram historicamente a época por eles vivida. Vários pesquisadores se dedicaram na tarefa 

de ampliar as discussões geradas em um momento histórico efervescente na turbulenta Rússia 

no início do século XX. Influenciados pelas ideias de Karl Marx, a intelectualidade que 

permaneceu no país tinha um grande desafio pela frente: ―[...] criar os fundamentos da 

psicologia e da pedagogia soviéticas, que tinham por objetivo a formação do homem novo, o 

que cria a demanda de novos modos de pensar a ciência‖ (PRESTES, 2012, p. 11).  

Um dos maiores desafios era a ampliação da educação para a parcela de 90% da 

sociedade que dela era alijada, com a pedagogia soviética se contrapondo a pedagogia 

burguesa. Na nova organização socialista, crianças e mulheres receberam atenção especial 

face a grande exclusão que sofriam. Segundo Prestes (2012), entre os anos de 1925 e 1930, o 

grupo de Vigotski revoluciona a psicologia ao enfatizar o papel mediador da cultura, em 

especial a linguagem, no desenvolvimento da ontogênese e filogênese. Interessados em 

estudar o homem, veem na criança a chave da compreensão do desenvolvimento humano. 
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Para superar a dicotomia entre biológico e cultural apresentada pelas discussões anteriores, a 

teoria Histórico-Cultural os apresenta em relação a todo o momento. 

A força das teorias inatistas e comportamentalistas conduziram, por muito tempo, 

compreensões de mundo que nos permitiam explicar como somos e porque somos. Parecia 

(ou ainda parece) ser mais fácil pensarmos que evoluímos naturalmente, repetindo o processo 

histórico desenvolvido pela humanidade ao longo dos séculos, que pensarmos sobre a 

possibilidade de ação e mudança no caminho. Esse caminho também ajudaria a explicar o 

sucesso de uns e o insucesso de outros. 

Neste contexto, a discussão de Leontiev (1978) sobre O homem e a cultura traz uma 

clara distinção entre o homem biológico do homem social. Por séculos, desde a Grécia antiga, 

prevaleceu no pensamento científico a ideia de que nascemos com todas as características da 

pessoa que seremos. A regularidade com que cada característica amadurece é que seria uma 

variável, mas não havia fatores externos que mudaria o que a pessoa estava destinada a ser. 

Outro ramo da psicologia tradicional atribuía ao empirismo a possibilidade de conhecer. 

Nossa mente, que nasce vazia, seria preenchida pelo conhecimento advindo da sensação. 

Leontiev (1978, p. 261) escreveu: 

O essencial das discussões científicas incidiu antes sobre o papel dos caracteres e 

das dificuldades biológicas inatas do homem. Uma grosseira exageração do seu 

papel serviu de fundamento teórico às teses pseudobiológicas mais reacionárias e 

mais racistas. A orientação oposta, desenvolvida pela ciência progressista, parte, 

pelo contrário, da ideia de que o homem é um ser de natureza social, que tudo o que 

tem de humano nele provém da sua vida em sociedade, no seio da cultura criada 

pela humanidade. 

 

Leontiev também contribui para clarear a diferença entre hominização e humanização. 

Desde o princípio, estamos modificando e sendo modificados, evoluindo historicamente. A 

hominização faz referência ao desenvolvimento biológico do homem, ao seu processo de 

evolução enquanto espécie animal, do Neandertal ao Homo Sapiens. Mas essa evolução foi 

possível graças humanização, ao processo de fixação e transmissão a geração futuras, através 

do trabalho, que é a capacidade humana de modificar a natureza e de modificar a si mesmo, 

pois aptidões e características essencialmente humanas não se transmite biologicamente, 

senão pelo processo de aprendizagem histórico e cultural na vida em sociedade, através da 

educação. A única aptidão que temos ao nascer é a capacidade de formar aptidões 
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especificamente humanas. Neste processo, criamos cultura, que por sua vez, modifica nossa 

estrutura biológica quando nos apropriamos dos objetos materiais que carregam neles a 

atividade humana. Marcamos nossas capacidades incrustradas nos objetos construídos 

histórico, cultural e social ao longo dos anos (DUARTE, 2013). 

Para compreendermos a humanização, discutimos os processos de apropriação e 

objetivação. O fato de procriarmos biologicamente garante a continuidade da espécie, mas 

não do gênero humano. Na apropriação, se criam os produtos materiais, tornando-se 

mediadores da atividade prática. Na objetivação, o material e o não material se corporificam, 

através dos costumes e dos produtos. É possível tornar o trabalho humano objeto que é 

externo ao corpo, produzindo cultura. Para Duarte (2013, p. 25), 

[...] a atividade vital deve assegurar, antes de tudo, as condições materiais da 

existência do gênero humano. Sem isso, não há história. Essa produção não apenas 

constitui a indispensável base material da vida em sociedade, como também gera a 

dinâmica fundamental do processo histórico de desenvolvimento do gênero humano, 

isto é, a relação entre objetivação e apropriação.  

Nessa superação do ato de nascer, o homem emerge de sua primeira natureza, que é 

gerada no seu nascimento como espécie, biológica, para a sua segunda natureza, que é 

resultado de todas as aprendizagens, apropriações e reflexos que fazemos da realidade. Não é 

determinada pelo biológico. É social. Evoluímos como espécie humana para o gênero humano 

através do trabalho, que forma necessidades criadoras, por isso, estamos sempre nos 

movendo. 

A discussão do conceito de atividade foi muito importante para o momento no qual 

estávamos imersos. Leontiev (2014) dedicou especial atenção ao seu desenvolvimento durante 

sua trajetória de pesquisa. No capítulo Uma contribuição à teoria do desenvolvimento da 

psique infantil, parte constituinte da obra Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem, 

Leontiev apresenta a atividade como responsável pelo desenvolvimento do psiquismo. Cada 

período do desenvolvimento tem sua atividade principal. ―A atividade principal é então a 

atividade cujo desenvolvimento governa as mudanças mais importantes nos processos 

psíquicos e nos traços psicológicos da personalidade da criança, em um certo estágio de seu 

desenvolvimento‖ (LEONTIEV, 2014, p. 65).  

Outro conceito chave na discussão da teoria Histórico-Cultural é a linguagem. Através 

dela, compartilhamos significações, atribuímos sentido, estabelecemos comunicação e 
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aprendemos através da mediação dos signos. Neste processo, a educação torna-se 

progressivamente uma atividade independente das demais, com objetivos próprios, que é 

promover a apropriação da cultura material e não-material pelos sujeitos. 

Para Vigotski, a consciência não é inata e nem simplesmente resultado de estímulo-

respostas. Ela é fruto de vivências práticas mediadas pelos processos da linguagem. A 

consciência surge a partir da atividade prática (trabalho vital), geradora de linguagem. Ao 

nomear os objetos e estabelecer comunicação entre as pessoas, a mediação por signos libera o 

ser humano da situação concreta. Bakhtin (1995) também aponta o signo (tudo que é criado 

imaterialmente pelos seres humanos para facilitar a comunicação, refletindo e retratando a 

realidade) como elemento formador da consciência. Desde o nascimento, somos expostos a 

forma mais avançada de linguagem através do contato do bebê com os adultos e com outras 

crianças maiores. ―A linguagem verbal é o sistema básico que viabiliza esta comunicação‖ 

(MELLO, 2000, p. 10).  

Nesta perspectiva, quanto mais se desenvolve a linguagem, mais se estabelece relações 

de pensamento. É através da linguagem que o homem desenvolve a consciência, por meio de 

novas atividades a partir do trabalho social. Como vimos, a atividade dentro da teoria 

histórico-cultural é todo fazer humano que tem motivo, objetivo e sentido. O motivo da 

atividade surge através da prática e da linguagem. Essa relação se dá de fora para dentro. A 

atividade do homem sobre os objetos, modificando a natureza, cria neste homem novas 

necessidades desencadeadoras de novas atividades.  

A linguagem é gerada a partir da atividade prática, no trabalho, que por sua vez, gera 

consciência. Inicialmente, é uma consciência em si. Existimos, sabemos que estamos vivos e 

desenvolvemos nossas práticas cotidianas. Não exige reflexão. É uma consciência menos 

complexa e avançada. Não há ainda uma utilização intencional dessa consciência. A evolução 

dela é a consciência para si. É a consciência não cotidiana. Dela fazem parte elementos como 

a moral, a política, a arte e a filosofia. É a consciência uma das condições para nossa 

constituição no gênero humano. 

Assim, quanto mais a linguagem é desenvolvida, mais as relações de pensamento se 

tornam complexas. ―A unidade indivisível entre pensamento e linguagem está no significado 

da palavra‖ (MELLO, 2010, p. 16). Assim, a atribuição do significado convenciona a 

possibilidade de comunicação entre as pessoas a partir da generalização das palavras. O 
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significa não é estático, imutável. Ele é social. Tem movimento interno e possibilidade de 

evolução. A linguagem vai sendo construída e reconstruída nas relações sociais e os conceitos 

evoluindo. Se o significado evolui, a consciência também evolui. Do contrário, também: ―[...] 

o impacto da alienação sobre a linguagem atinge a consciência‖ (MELLO, 2010, p. 35). Daí a 

necessidade de lutarmos contra o óbvio e a compreensão natural do desenvolvimento da 

linguagem. 

Se a consciência evolui a partir da linguagem, pensamento e palavra não podem ser 

estudados isoladamente. Esta foi a crítica de Vigotski aos estudos disponíveis em sua época. 

Desassociar o pensamento da palavra era a via adotada pelos pesquisadores pela dificuldade 

de explicar como essa relação ocorria. Pensamento era explicado pela via da espiritualidade, 

pela imanência e a palavra pelo som. Vigotski pretendia superar a visão da psicologia que 

estudava as partes isoladas, que não viam relações nas funções psicológicas. Defendia o 

estudo integral da pessoa.  

O método da psicologia marxista desenvolvido por Vigostski buscava encontrar a 

unidade. Para ele, a unidade entre pensamento e linguagem é a palavra e o seu significado. 

―Una palabra carente de significado no es uma palavra, es um sonido huero. Por conseguinte, 

el significado es el rasgo necessário, constitutivo de la própria palavra‖ (VYGOTSKI, 2001, 

p. 289). 

O que torna a palavra tão distinta de outros elementos que compõe a linguagem é a sua 

representação do objeto na consciência. A palavra representa uma generalização, que evolui 

com o desenvolvimento da criança. Desta forma, o pensamento se modifica e se reestrutura ao 

se transformar em linguagem, pois não conseguimos expressar o pensamento puro através da 

linguagem. ―El habla exige passar del plano interno al externo, mientras que la compreensión 

presupone el movimento contrario, del plano externo del lenguage al interno‖ (VYGOTSKI, 

2001, p. 304). Essa linguagem interna conduz o pensamento e o elemento central da 

linguagem interna é o sentido. Quando ouvimos uma palavra, trazemos os aglutinados de 

unidades semânticas em que damos sentido a essa palavra. 

Para Bakhtin (2011), o diálogo é a forma clássica de comunicação verbal. O outro é 

essencial. Desta forma, a linguagem se desenvolve a partir da necessidade real prática, nas 

interações com o outro (só ocorre entre dois sujeitos ou mais). Inserida em um mundo cercado 

de linguagem, imersa numa atividade de comunicação, a necessidade de novas impressões 
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dispara na criança a ação de comunicação. Para Lísina (1987), esta é a aquisição mais 

importante da primeira infância e é condição para o desenvolvimento psíquico da criança. A 

linguagem surge tanto como produto da comunicação como no contexto da comunicação (a 

linguagem acontece dentro do contexto da comunicação e a comunicação só é possível pelo 

desenvolvimento da linguagem). É movimento. 

Vigotski atribui à linguagem duas funções: a comunicativa e a capacidade de pensar e 

dominar a própria conduta. A partir da comunicação com o outro, a criança passa a se 

apropriar da linguagem e a linguagem externa passa a compor a linguagem interna. Na criança 

pequena, a atividade (motivada emocionalmente) de comunicação é provocada pela 

necessidade de conhecer o mundo. Lísina (1987) aponta que os motivos da comunicação são 

cognitivos (necessidade de novas impressões, conhecer o mundo), práticos (agir sobre o 

mundo) e pessoais (atividade de comunicação de interesse pessoal da criança, que já se 

enxerga como individuo, como pessoa). 

O desenvolvimento da linguagem oral, inicialmente, como vimos, se dá independente 

do pensamento. Mas um momento, em que estas linhas se imbricam, se interceptam 

mutuamente. ―El lenguage se intelectualiza, se une al pensamiento y el pensamiento se 

verbaliza, se une al lenguage‖ (VYGOTSKI, 2000, p. 172).  

Para os autores da Teoria Histórico-Cultural, até por volta dos dois anos, o 

pensamento da criança é visual, por ações. A partir do momento no qual pensamento e 

linguagem se intercruzam, a criança começa a pensar em palavras. Seu vocabulário se amplia 

ativamente e é também neste momento que a criança começa a indagar sobre o mundo, as 

pessoas e os objetos. 

Vigostki também dedicou parte de seu estudo ao desenvolvimento da linguagem 

escrita. Há quase um século, sua crítica parece ter sido escrita nos dias atuais. ―Al niño se le 

enseña a trazar las letras y a formar com ellas palavras, pero no se le enseña el lenguage 

escrito.‖ (VYGOTSKI, 2000, p. 183). Aqui, o essencial para que a criança use a escrita em 

situação real é a sua capacidade de representação simbólica. E como desenvolvê-la? 

É possível observar na criança que interage com outros sujeitos algumas características 

de apropriação da linguagem e sua evolução. Inicialmente, a criança usa o gesto de apontar 

como primeira forma de estabelecer comunicação mediada. Quando a criança que está 

engatinhando ou andando, aponta algo, sempre lhe damos o objeto apontado. Ela internaliza 
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essa ação e passa a apontar aquilo que quer, intencionalmente, para os outros. O gesto ―[...] es 

el primer signo visual que contiene la futura escritura em el aire y el signo escrito es, 

frecuentemente, un gesto que se afianza.‖ (VYGOTSKI, 2000, p. 186). 

Quando a criança começa desenhar, o gesto ainda é muito presente e é função 

acessória do desenho. A criança gesticula enquanto desenha, a fim de explicar sua 

representação. Para a criança, o desenho é uma etapa prévia da escrita que se inicia quando 

sua linguagem verbal-oral progrediu e tornou-se habitual. Vigostski (2000, p. 192) afirma 

―[...] que el dibujo infantil é uma etapa previa al lenguage escrito, [...] es um lenguage gráfico 

nacido del lenguage verbal. Ele afirma que para evoluir para a escrita, a criança precisa 

entender que não é possível desenhar apenas as coisas, mas também a linguagem. É possível 

desenhar as palavras. A escrita é a linguagem mais abstrata que há. Exige tomada de 

consciência (que só é possível a partir de atividades espontâneas) e exige antecipação mental. 

Como todas essas características podem ser alcançadas para que a criança escreva de forma 

consciente?  

A partir da evolução do gesto e do desenho, a essencialidade da compreensão da 

linguagem escrita passa pela brincadeira, especialmente pelo jogo de papeis. Luria afirma que 

―a história da escrita na criança começa muito antes da primeira vez em que o professor 

coloca um lápis em sua mão e lhe mostra como formar letras‖ (2014, p. 143). Na brincadeira, 

a criança imita externamente, representa, usa a fala para substituir a ação e dialoga. 

Facilmente, um objeto é usado para substituir outro. A função simbólica desenvolvida durante 

a brincadeira é essencial para a compreensão da escrita em situações reais. 

A escrita deve emergir neste processo, não de forma artificial, imposta. Leitura e 

escrita devem surgir para a criança como uma necessidade natural, partindo de sua própria 

iniciativa. Mas o que se presencia na escola, cotidianamente, é a escrita e a leitura que chegam 

como uma imposição de fora, pelas mãos do professor, que lhe ensina a traçar letras isoladas e 

com elas formar palavras que, na maioria das vezes, nada dizem as crianças. ―La enseñanza 

debe organizarse de forma que la lectura y la escritura sean necessárias de algún modo para el 

niño.‖ (VYGOTSKI, 2000, p. 201).  

As frases e textos apresentados às crianças através das cartilhas de alfabetização não 

permitem que as crianças se posicionem diante do texto. A dialogicidade precisa ser aguçada 

e incentivada na criança, permitindo que ela elabore uma contra proposta, mesmo que seja em 
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pensamento. Essa atividade permite a possibilidade de construção e reconstrução do discurso 

interior, pois a forma como pensamos é sempre resposta as vozes que nos compõe. 

(BAKHTIN, 2011). 

Escrever é uma complexa atividade cultural e é desta forma que a criança precisa ser 

envolvida: as atividades de escrita e leitura precisam fazer sentido e ser propostas dentro de 

situações reais de aprendizagem, onde seja possível perceber os usos da escrita e leitura no 

cotidiano da sociedade, pois segundo Vigotski (2001, p. 347), ―[...] la palavra significa es el 

microcosmos de la consciência humana.‖ 

Contribuições e construções pelo caminho 

Longarezi e Franco (2013) colaboraram para indicar o caminho de ampliação das 

leituras sobre Leontiev ao escrever A. N. Leontiev: a vida e a obra do psicólogo da atividade 

e explicar o movimento de Leontiev junto aos teóricos da psicologia Histórico-Cultural. Uma 

contribuição valiosa para a compreensão da teoria da atividade veio através dos textos da 

revista Ensino Em Re-Vista (v. 21, n. 1, 2014), onde Davydov, Slobodchikov, Tusekerman, 

Dusavitskii e Repkin debatem sobre a educação desenvolvente e teoria da atividade para 

pensar o cotidiano das práticas escolares, tema tão caro aos professores. Como proporcionar 

que nossos alunos entrem em atividade de estudo é um desafio constante. 

Com Gomes e Mello (2005), nesta linha de pensar a práxis, seguimos na discussão 

sobre a educação escolar, trabalhando a mediação dos processos afetivos e as objetivações 

humanas para superar a dicotomia afetivo-cognitivo. Para Vigotski, segundo as autoras, o 

papel do meio no desenvolvimento da criança deve ser percebido a partir das vivências desta, 

e não do adulto.  

Este, talvez, seja um dos maiores desafios proposto aos pesquisadores da teoria 

Histórico-Cultural: A necessidade de compreender a teoria e de consolidá-la no cotidiano dos 

espaços escolares. Esta possibilidade amplia a abrangência efetiva das discussões de Vigotski 

e seu grupo nos espaços onde as crianças estão. Como pensar e planejar a prática de sala para 

que a criança esteja em atividade de estudo e se desenvolva?  

Nas discussões geradas nos encontros, muito do que eu pensava foi revisto. Por isso, 

essa necessidade que temos de estudar, de agrupar com pessoas que sinalizem caminhos que 

nós, sozinhos, talvez nunca trilhássemos. Um ligeiro balanço de toda a contribuição pode ser 
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assim listado (não em ordem de importância nem cronológica e ainda flutuando numa espécie 

de redemoinho de ideias):Teoria da Atividade; Ensino desenvolvente; Consciência; 

Marxismo/ Materialismo histórico/ Método; Objetivações em si, para os outros e para si; 

Mediação e signo; Pensamento; Linguagem. 

Considerações finais 

Ao pensarmos nas leituras e revermos anotações, vemos o quanto avançamos na 

discussão, mas também o quanto é necessário aprofundar os estudos e pesquisas na THC. 

Tudo isso junto vem se tornando estimulante e desafiador. Quanto mais lemos, mais sentimos 

que precisamos aprender. As escolhas necessárias no caminho da pesquisa são momentos 

carregados de valor, desejos, dilemas. Na busca dessa elucidação, juntar-se a companheiros 

que estão ou viveram o desafio da pesquisa e debruçar-se sobre a literatura base da teoria 

Histórico-Cultural está sendo o foco de luz que clareia as ideias e sentidos. 

Os resultados encontrados ao longo desta caminhada demonstram que a compreensão 

dos princípios chaves da Teoria Histórico-Cultural a partir da obra de Vigotski e seus 

colaboradores foram marcados por um descompasso no acesso aos seus escritos, gerando, 

consequentemente, uma compreensão fragmentada de sua obra. Mas, que a partir do trabalho 

de pesquisadores que se debruçaram e debruçam sobre os textos originais, vem sendo 

construída uma compreensão mais ampla da teoria passou a partir do acesso ao material 

original. 

A produção científica a respeito da Teoria Histórico-Cultural tem crescido 

significativamente, especialmente na área da educação e psicologia. Discutindo-se seus 

diversos conceitos em áreas e grupos diversos. Ainda assim, é necessário ampliar a realização 

de pesquisas, possibilitando a publicização ampliação na discussão da teoria. 

A crença no processo humanizador permite uma educação que amplie as 

possibilidades e capacidades presentes em cada sujeito. As condições concretas de vida social 

são o nosso ponto de partida para promover uma educação emancipadora, que objetive elevar 

cada pessoa do seu cotidiano. Assim, estas linhas organizadas a partir das anotações 

realizadas, especialmente nos encontros do GEPEV e durante o curso de doutorado, tem 

possibilitado experiências enriquecedoras, capazes de ampliar nossa relação com os princípios 

bases da THC e sua aplicabilidade no curso de nossas pesquisas. 
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GT 4: Psicologia Histórico-Cultural 

 

RESUMO: 
O texto a seguir se trata de relato de experiência e pretendeu investigar de que modo a indisciplina é vivenciada 

em sala de aula por professores e alunos de uma turma do 6º ano de uma escola pública do município de Porto 

Velho. Para tanto, valeu-se da formação de grupos de discussão sobre o tema, com docentes e discentes e ainda 

observação participante. Tanto os professores quanto os alunos demonstraram insatisfação. Foi constatado que 

ambos estão participando de um contexto problemático produto de um processo social mais complexo ignorado e 

que por isso, embora busquem alternativas para a resolução do problema, acabam por promover apenas a sua 

continuidade. 

 

Palavras-Chave: Indisciplina, Professor, Aluno 

 

ABSTRACT: 

The following text it comes to experience report and intended to investigate how manner the indiscipline is 

experienced in the classroom by teachers and students in a class of the 6th grade of a public school of the Porto 

Velho city. Therefore, took advantage of the formation of discussion groups about the topic with the teachers and 

students and also participant observation. Both teachers and students showed dissatisfaction. It was found that 

both are participating of a problematic context product of a more complex social process ignored and therefore, 

although they look for alternatives to solve the problem, ultimately they promote only its continuity. 

 

Keywords: Indisciplina, Teacher, Student 
 

 

Introdução 

 

O presente trabalho consiste em um relato de intervenção prática em Psicologia 

Escolar realizada com professores e alunos do 6º ano de uma escola da rede estadual de 

ensino tendo como alvo a indisciplina e suas implicações. Abrangendo um conjunto de 

atividades ocorridas ao longo de 3 semestres associadas à permanência em um mesmo campo 

de pesquisa, professores e alunos do 6º ano de uma mesma escola.  

A primeira atividade realizada na escola fora ensejada pela disciplina Intervenção da 

Psicologia na Educação, oferecida aos alunos do 8º período do curso de Psicologia do 

Instituto Luterano de Ensino Superior, ILES/ULBRA
1
. Na ocasião, os acadêmicos foram 

incumbidos de formar grupos entre si e desenvolver atividade interventiva junto a escolas do 

                                                           
1
 Disciplina ministrada no segundo semestre de 2014. 
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município de Porto Velho. O grupo do qual participou o autor optou por realizar atividade 

junto aos professores
2
. Com esse intuito, foram realizados encontros grupais em que os 

professores falavam sobre os principais problemas enfrentados na escola: a indisciplina, 

principalmente. 

Interessado pelo tema, no primeiro semestre de 2015, o autor escolheu, dentre as 

opções de estágio curricular, o Estágio Em Psicologia e Processos Educativos I, voltando à 

escola para dar continuidade ao trabalho junto aos professores. Dessa vez, a intenção era ouvir 

os professores, debater os problemas e procurar soluções. Mais uma vez, o tema predominante 

não foi outro senão o da indisciplina. 

Segundo os professores participantes, indisciplina é uma grande e imprecisa categoria 

de problemas dentro da qual se inserem uma igualmente ampla e difusa série de 

comportamentos, atitudes e práticas dos alunos. É indisciplina conversar durante a aula, 

esquecer o material didático, pedir para ir ao banheiro, jogar papel no chão, assobiar, brigar, 

mexer no celular, não fazer tarefa, esquecer o material escolar, dentre outros. Qualquer ação, 

enfim, que parta dos alunos e que atrapalham as aulas, dificultando o processo de 

aprendizagem e acarretando o mal desempenho acadêmico, são considerados indisciplina. 

No segundo semestre, permanecendo no Estágio Em Psicologia e Processos 

Educativos II, o autor mais uma vez vai à escola, nessa ocasião, com o intuito de desenvolver 

atividade junto aos alunos. Depois de os observar em algumas oportunidades, em sala de aula, 

o autor pretendia ouvir o que os alunos do 6º ano entendiam do problema. Foram realizados 

um total de quatro encontros
3
 com os alunos do 6º ano D, considerado o mais problemático.  

A indisciplina aparece no discurso dos professores como um dos mais graves 

problemas a serem enfrentados em sala de aula, já que dificulta todo o processo pedagógico e 

em especial, no 6º ano, momento de transição, já que pode comprometer o futuro acadêmico 

dos alunos. Em todo caso, se há acordo sobre o impacto da indisciplina sobre o contexto 

escolar, colocando-a sobre o patamar de problema grave, há um conceito muito difuso 

caracterizando suas causas. 

Quando o debate aborda estratégias de enfrentamento, os acordos parecem se 

comunicar de novo, fazendo surgir o autoritarismo e a rigidez como única alternativa viável. 

                                                           
2
 Os professores participaram de grupos de discussão sobre o tema indisciplina. 

3
 Os alunos participaram de grupos de discussão sobre o tema da indisciplina. 
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É preciso mandar, organizar, ordenar, de outro modo, a aula não é dada, os alunos não 

aprendem. 

O presente trabalho apresenta como motivação buscar naquilo que os professores 

acreditam ser a indisciplina, suas causas e as formas de lidar com ela, o que talvez esteja 

contribuindo com a manutenção do problema. 

 

A Indisciplina Na Literatura: O Que Há Relatado? 

 

Rego defende, em 1996, que a indisciplina é um dos maiores e mais comuns problemas 

enfrentados em sala de aula, preocupando ao mesmo tempo professores, técnicos e pais de 

escolas públicas e particulares (REGO, 1996), quase vinte anos depois e a indisciplina 

continua em seu lugar de empecilho à Educação, mobilizando pedagogos, psicólogos e outros 

profissionais para a busca de soluções, pelo menos é o que demonstra a quantidade de 

trabalhos sobre o tema. Em busca realizada com as palavras-chaves ―indisciplina escolar‖ na 

plataforma Google Acadêmico o resultado são 1600 trabalhos só para o ano de 2015. Se 

foram incluídos os anos a partir de 2011, o resultado chega a 7.970 trabalhos em que a 

expressão indisciplina escolar aparece. 

Mas se depois de quase vinte anos a indisciplina persiste, ainda sendo reconhecida como 

um dos grandes problemas para a escola, senão o maior, para aqueles que se ocupam do tema, 

a própria definição de indisciplina apresenta dificuldades. Diversos dos trabalhos consultados 

apontam para a dificuldade de se estabelecer um conceito do que seja a indisciplina, Aquino 

(1997), Garcia (1999) e outros. Ao que parece, aqueles que se dedicaram ao tema superam a 

complexidade adotando um referencial, a partir de então, estabelecendo um entendimento 

específico da indisciplina. 

Aquino (1997) aponta o baixo rendimento escolar e a indisciplina como principais 

problemas enfrentados pelas escolas brasileiras. Buscando as formas como os professores 

entendem a indisciplina, Aquino organiza três categorias as principais perspectivas dos 

professores sobre a indisciplina: o aluno desrespeitador, o aluno desinteressado e, por fim, o 

aluno sem limites, assinalando para o fato de estas hipóteses explicativas - como ele mesmo 

denomina - reiterarem ―alguns preconceitos, muitos falsos conceitos e outras tantas 

justificativas para o fracasso e a exclusão escolar‖ (AQUINO, 1997). 
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Zadonato (2004) analisa o problema sob a perspectiva moral e institucional definindo a 

indisciplina como produto de fatores intra e extraescolares, admitindo no âmbito escolar se 

tratar de uma variedade de comportamentos que escapam às normas instituídas e cristalizadas. 

Em trabalho de 2010, Teixeira, apoiada em autores como Chagas, Foucault e outros, define 

indisciplina a partir da disciplina que, segundo ela, é uma forma de preparar o sujeito para a 

vida social sendo que a responsabilidade sobre este preparo recai principalmente sobre os 

pais, e a escola figura como colaboradora TEIXEIRA (2010). 

Ainda há uma ampla e numerosa variedade e trabalhos, artigos de revistas, matérias de 

grandes portais de educação, teses etc, que extrapolam os fins a que se orienta o presente 

trabalho, em que optamos por nos aproximar de Aquino, procurando estabelecer a indisciplina 

a partir da ótica do professor e em segundo momento, buscando encontrar na representações 

do alunado outros entendimentos a respeito do tema. 

 

Cúmplices 

 

A Escola tem dois momentos diferentes em nossa História, em primeiro lugar, está a 

Escola Tradicional, modelo geralmente praticado por estabelecimentos religiosos cuja 

vigência ocupa o intervalo entre o século XVIII e as décadas iniciais do século XX. Em 

segundo, a Escola Nova, proposta que vai aparecer no contexto das mudanças ocorridas no 

mundo depois das Grandes Guerras, acompanhando a revisão da ideia de infância (BOCK, 

2003). 

Segundo Bock (2003) A Escola Tradicional era considerada como uma tentativa de 

corrigir a ambivalência da natureza humana, suprimindo sua parte mal (corrompida pelo 

pecado original) e promovendo a primazia da sua parte boa, deste modo, cabia à educação 

encorajar o homem à bondade, desencorajando a sua maldade inerente e natural. Nas palavras 

da autora: 

 

À educação cabia desenvolver a parte essencial da natureza humana, impedindo que 

a parte corrompida prosseguisse se manifestando nas pessoas. Para isto, utilizou o 

instrumento básico do saber. O conhecimento era visto como o único instrumento 

capaz de dar ao homem autocontrole necessário para que a parte má da natureza 

humana fosse controlada. (BOCK, 2003) 
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Nesse período o aluno era colocado frente ao professor como alguém naturalmente 

predisposto à indisciplina, ao desinteresse, enfim, à expressão da parte má de sua natureza. De 

forma análoga a escola era instituída frente a estes alunos, sendo composta por regras e 

moralidade rígidas, com o intuito, já citado, de suprimir dos alunos a sua potencial corrupção. 

Com o impacto das duas Grandes Guerras, o mundo se transforma, ou podemos dizer, é 

violentamente transformado e no meio das mudanças, a concepção de criança é revista; a 

infância passa a ser vista como ―futuro‖ e então, é valorizada. A ideia da ambivalência 

humana permanece, mas é posta de forma diferente, agora, a criança é considerada como 

potencialmente boa e à escola cabe garantir que esta parte boa não seja corrompida, nem 

suplantada (BOCK, 2003). 

Nesse contexto, a Escola é reorganizada como instituição capaz de permitir o 

desenvolvimento infantil, levando em conta que as manifestações da puerilidade agora eram 

vistas como sadias e benéficas. O professor, então, perde seu lugar na imposição das regras e 

disciplina, agora, sua responsabilidade consiste em garantir as condições para que a 

aprendizagem e o desenvolvimento aconteçam. Nesse momento, a Psicologia é requisitada, 

figurando como área do conhecimento capaz de definir a criança, o que lhe é próprio e o curso 

natural do seu desenvolvimento, cabendo à Pedagogia da Escola Nova garantir a manutenção 

deste curso (BOCK, 2003). 

Mas, com a Escola Nova surgem novos problemas. Mais do que fornecer modelos de 

desenvolvimento a seguir e resguardar, a Psicologia contribui com a Educação e oferece mais 

que formas de pensar, formas de agir – práticas e métodos, o que se dá de forma acrítica: 

 

A Psicologia fortaleceu noções naturalizantes da Pedagogia e contribuiu para ocultar 

a Educação como processo social. A Educação ficou concebida como processo 

cultural de desenvolvimento das potencialidades dos indivíduos. Todos os processos 

sociais que compõem a Educação foram ocultados (BOCK, 2003). 

 

Se a Escola Tradicional é substituída pela Escola Nova, a relação que ambas mantém 

com a Sociedade em torno é de igual submissão. Se à Escola Tradicional era delegada a 

representação dos interesses da elite social de então, hierarquizada e cristalizada, à Escola 

Nova corresponde aos pressupostos do Capitalismo Monopolista, enfim, mantendo a 
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―cumplicidade ideológica‖, termo utilizado pela autora para caracterizar a função social da 

escola, acrescentando que a Escola não é neutra nem desinteressada (Bock, 2003). 

Resultantes dessa cumplicidade ideológica (BOCK, 2003), as primeiras tentativas da 

Psicologia Escolar orientadas à explicação do sucesso escolar, ou do fracasso, partiram da 

adaptação dos moldes clínicos, formando uma prática patologizadora e medicalizante, 

enfocada na responsabilização dos alunos e suas famílias sobre o desempenho escolar (LIMA 

et al, 2012). Na década de 80, é iniciado um conjunto de reflexões a respeito da formação 

profissional e ao modelo de atuação psicológica na educação, são intensificadas diversas 

propostas de revisão a partir da perspectiva crítica (SOUZA, 2009) o que acaba por incluir na 

Psicologia Escolar, dentre outros, o entendimento de é preciso interromper o processo 

histórico a que a área está submetida, investigando as práticas vigentes e buscando modelos 

teóricos realmente interessados na transformação do ambiente escolar (ANTUNES, 2003; 

MEIRA, 2000 apud LIMA 2012). 

A Psicologia sustentava entendimentos universalizantes e naturalizantes de 

subjetividade em que na ideia de homem predominavam o reconhecimento da espécie 

humana, de uma natureza humana, ao mesmo tempo que blindava o Liberalismo, 

responsabilizando a cada um pelo seu nível de sucesso ou fracasso (BOCK, 2004 apud HAI; 

SILVA, 2011). É esta Psicologia preocupada com uma noção abstrata de sujeito, apartado do 

seu meio, que Vygotsky vai analisar, acabando por se aprofundar na elaboração de uma 

perspectiva capaz de abordar o homem como um todo considerando ―o histórico e o social 

num movimento dialético para o desenvolvimento humano‖ (HAI; SILVA, 2011) 

A Psicologia Histórico-Cultural, que se baseia nos trabalhos de Vygotsky, diferencia-

se de outras abordagens psicológicas especialmente pela relação que sua concepção do 

psiquismo humano, apoiada sobre o materialismo histórico e dialético, estabelece com a 

filosofia (FILHO, 2007). Pautada no método dialético, a principal contribuição da Psicologia 

Histórico-Cultural aos interessados na compreensão e no desenvolvimento da escola é a 

elaboração de uma perspectiva de homem capaz de abranger sua complexidade, apontando 

para mudanças qualitativas enquanto explicitando a interdependência de diversos fatores na 

base dos fenômenos naturais, humanos e sociais e considerando o sujeito como produto dessa 

complexa rede de interações (FILHO, 2007). 
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É por sustentar pressupostos tais junto à promoção de uma Psicologia Crítica, capaz de 

alcançar os diversos e intricados componentes do sujeito, compreendendo-o como síntese 

histórica e social, que a Psicologia Histórico-Cultural se apresenta como ferramenta capaz de 

auxiliar na transformação da escola. No momento em que se aplicam os conceitos da 

Psicologia Histórico-Cultural com o intuito de se compreender as dinâmicas endereçadas no 

ambiente escolar, é possível entender que os problemas que aí surgem não partem de uma 

causa única e inequívoca, nem se concentram sobre um agente, seja professor, aluno, ou 

mesmo o grupo destes ou daqueles, partindo, outrossim, da complexa interação de forças 

diversas dentro e fora da instituição de ensino. 

Quando se fala em indisciplina, por exemplo, baseado naquilo que defende a 

Psicologia Histórico-Cultural, é preciso considerar o sujeito como síntese histórica e social, 

sendo assim, ele é parte de um contexto e aquilo que ele tem de si, sua forma de ser, pensar e 

agir é resultado de um complexo e intrincado conjunto de relações estabelecidas ao longo do 

tempo. Segundo Filho (2007), a Psicologia Histórico-Cultural pode contribuir para a 

modificação dos problemas escolares, munindo os professores com instrumental teórico, 

auxiliando-os a pensar além dos conceitos naturalizantes que a própria psicologia ajudou a 

incutir e estabelecer, ou, nas palavras do próprio autor: 

 

Entende-se que a Psicologia Histórico-Cultural, construída a serviço da 

transformação qualitativa do homem e da sociedade, pode apresentar-se à educação 

infantil como possibilidade de mudança, instrumentalizando a ação do educador, 

com objetivo de possibilitar a superação de concepções ideológicas acerca da 

criança, de seu comportamento e desenvolvimento (FILHO, 2007) 

 

Ao se pensar especificamente em turmas do 6º ano, foco do presente trabalho, mais do 

que optar pelo entendimento dos problemas a partir da busca de causas imediatas, seja o 

desinteresse do aluno, sua dificuldade em apresentar o comportamento ―adequado‖ ou ainda 

sua falta de atenção e demora para assimilação dos conteúdos ministrados, é preciso levar em 

conta o lugar ocupado por este aluno dentro da sociedade, da família e da própria escola, sua 

história e a de seus pares, para então, chegar-se a um entendimento mais amplo a respeito da 

expressão momentânea do aluno, por conseguinte, daquilo que ele faz e que pode ser 

chamado de indisciplina. 
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O Relato Da Experiência  

A Escola 

 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Castelo Branco, faz 

parte da rede estadual de ensino público, ofertando os seguintes níveis de ensino: 

Fundamental Regular, Médio regular e Educação de Jovens e Adultos(EJA), nos períodos 

matutino, vespertino e noturno. São, no total, 19 salas de aulas e 47 turmas atendidas com 

média de 37 alunos por turma e uma média total de 1652 alunos. 

Fundada em 1969 e em funcionamento desde 1970, na área urbana de Porto Velho, 

próxima ao Centro da Cidade, a escola Marechal Castelo atualmente emprega 149 

funcionários, boa parte com mais de 10 anos na instituição e a maioria com mais de 5, bem 

aparelhada, com salas pequenas, mas climatizadas, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, 

laboratório de informática (embora em desuso). Embora precise de pintura, a escola apresenta 

corredores e pátios limpos, ficando a dever nos banheiros. 

A escola tem pontuação 3,6 dos 4,2 esperados pelo IDEB (Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica), considerada ―em atenção‖ pelo portal oficial QEdu, em 2013. Ademais, 

a instituição é vista pela maioria dos seus alunos como ―boa‖ e com professores também 

considerados ―bons‖, por eles.  

 

A Metodologia 
 

O presente trabalho trata-se de relato de experiência desenvolvido a partir de 

intervenções práticas aplicadas na escola Marechal Castelo Branco no ano de 2015. Para 

alcançar os intentos propostos, foram realizadas observações participantes, em que o 

pesquisador se inclui no campo do fenômeno pesquisado, incorporando-se às circunstâncias 

de sua ocorrência de modo que sua participação não seja percebida (BARROS; LEFEHLD, 

2007, p. 74) houve acompanhamento de aulas de diversas matérias e de um Conselho de 

Classe. Ademais, foram organizados grupos de discussão, em conformidade com o que 

defende Fabra (2001), sem o objetivo de se alcançar consenso entre os participantes, na 
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verdade, tencionando ao recolhimento das diversas opiniões sustentadas pelos participantes a 

respeito do tema, no caso, a indisciplina. Participaram destes grupos um total de 8 professores 

do 6º ano do Ensino Fundamental e uma turma do 6º ano, composta por 35 alunos com idade 

predominante de 11 anos. Aconteceram um total de 8 encontros, 4 com os professores, 

acontecidos no primeiro semestre de 2015 e 4 com os alunos, acontecidos no segundo 

semestre de 2015, todos os encontros sediados pela própria escola, cujos debates foram 

registrados em diários de campo. 

Comunicando-se com o intento de gerar reflexões com enfoque na pessoalidade, 

elegeu-se a arte como ponto de partida para os debates por ela ser representar um importante 

constituinte do sujeito por sua atuação alcançar o plano emocional. Através da arte, o sujeito 

expressa aquilo que ele tem de mais pessoal, ao mesmo tempo o que tem de comunal, a arte 

revela aspectos importantes dos sentidos construídos comunicando elementos da subjetividade 

e objetividade. Desse modo, ao permitir a expressão de conteúdos ignorados por meios mais 

objetivos, a arte se mostra como meio mais revelador e por isso mesmo, ao apresentar a 

realidade numa perspectiva singular é capaz de impactar e modificar a consciência dos 

sujeitos (BERNADES apud VYGOTSKY, 1998). 

 

O Observado E Os Encontros 

 

De início, foram acompanhadas 8 aulas de diversas matérias, em dias e horários 

diferentes, previamente ajustados com a coordenadora pedagógica e os professores. Na 

ocasião, foi percebida a rotina das aulas, começando com uma baderna inicial dos alunos, o 

esforço dispendido pelos professores para controlar os ânimos, a aplicação de uma tarefa, 

copiar, responder a questionário de livro, etc, e então, no fim da aula, o reinício do ciclo.  

Realizadas as observações, foram organizados os grupos de discussão, com os 

professores, cujos encontros foram sediados pela própria escola em horário ajustado em 

conjunto com a supervisão da escola e os próprios professores. O quadro abaixo resume estes 

primeiros encontros: 

 

Quadro 1 – Encontros realizados com os professores. 

ATIVIDADE DATA OBJETIVO TÉCNICA 
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1º Encontro 07/05/2015 Apresentação a proposta de intervenção, 

ouvir os professores a respeito da 

indisciplina 

Debate com enfoque para os 

problemas escolares 

relacionados à indisciplina 

2º Encontro 20/05/2015 Discutir o papel do professor na escola 

atual em relação à indisciplina 

Debate com enfoque para o 

papel do professor a partir da 

leitura de uma crônica: 

Breve resenha do papel do 

professor ao longo da 

História 

3º Encontro 26/05/2015 Debater a presença da indisciplina no 

cotidiano da sala de aula 

Representações do cotidiano 

na sala de aula com os 

professores assumindo 

papéis de alunos e 

professores. 

4º Encontro 17/06/2015 Devolutiva: comunicar aos professores os 

entendimentos derivados da atividade 

interventiva 

Encontro individual 

 

Depois dos grupos de discussão com os professores, foram organizados grupos de 

mesmo teor com os alunos do 6º ano D, turma selecionada por ser alvo de numerosas 

reclamações. Os encontros, com duração de 50 minutos, aconteceram na própria sala de aula e 

estão resumidos no quadro abaixo: 

 

Quadro 2 – Atividades realizadas com os alunos. 

ATIVIDAD

E 

DATA OBJETIVO TÉCNICA 

1º Encontro 17/09/2015 Apresentação da proposta de trabalho  

2º Encontro 18/09/2015 Falar sobre o que representa a escola Perguntas e respostas. 

3º Encontro 22/09/2015 Debater a importância da escolarização Apresentação do poema Louvor 

ao Estudo de Brecht e produção 

de texto 

4º Encontro 29/09/2015 Promover o reconhecimento da dinâmica 

da sala de aula 

Exercício Teatral 
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Análise e Discussão: Contatos e Impressões Iniciais 

 

No segundo semestre de 2014, alunos do 8º período do curso de Psicologia, do 

ILES/ULBRA, foram incumbidos da realização de atividade interventiva em uma escola. 

Nesse momento, foram estabelecidos os primeiros contatos com a equipe administrativa da 

escola Marechal Castelo Branco que apresentou uma grande variedade de problemas 

enfrentados com as quatro turmas do 6º ano sediadas pela escola. Na ocasião, foram 

organizados encontros grupais com os professores a fim de debater os problemas enfrentados 

por eles no cotidiano escolar, findando na elaboração de um relatório multiautoral 

basicamente sobre as dificuldades dos professores mediante a indisciplina dos alunos, tema 

predominante na fala dos professores.  

Este foi o primeiro contato estabelecido com a escola e dele decorreram dois aspectos 

importantes para a continuidade do trabalho. 1º a colaboração dos profissionais dali, o 

professorado, a supervisão, a coordenação e a direção contribuíram de maneira determinante 

para a realização da atividade. 2º a constatação do problema. Não só os professores estavam 

preocupados pelo cotidiano da sala de aula dos 6º anos, mas toda a comunidade gestora da 

instituição demonstrava interesse pelo caso.  A receptividade e a preocupação da escola, 

combinadas ao interesse do autor sobre o tema foi o suficiente para ensejar a continuidade do 

trabalho. 

Assim, no primeiro semestre de 2015, o autor retorna à escola com o intuito de 

aprofundar o trabalho sobre os problemas da sala de aula enfrentados pelos professores, agora 

também com a pretensão de ouvir os alunos. 

 

O Ciclo 

 

Inicialmente, o autor ajusta e estabelece um esquema de trabalho junto à coordenadora 

pedagógica da escola, de quem obtém permissão para acompanhar algumas das aulas do 6º 

ano a fim de realizar observação participante. Foram acompanhadas um total de 8 aulas, de 

diversas matérias, em dias alternados. 

Do acompanhamento adveio a percepção de que os professores se utilizavam 

basicamente do mesmo modo de dar aula que consistia em manter os alunos ocupados com 
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tarefas, reorientando para a execução da atividade prescrita aqueles que apresentavam falta de 

atenção, morosidade ou se envolviam em atividades secundárias como conversar, tamborilar o 

lápis na mesa, jogar papel amassado, puxar o cabelo do colega, maquiar-se etc. 

Antes das aulas, havia sempre um momento de confusão em que os alunos protelavam 

o momento de entrar em sala, de se sentarem em suas cadeiras, fazer silêncio e prestar atenção 

no professor. Passado esse momento, que durava de 5 a 10 minutos, às vezes 15, os 

professores ou passavam alguma atividade para os alunos copiarem do quadro ou pediam para 

que eles abrissem os livros e fizessem alguma tarefa dele.  

A ocupação passava então a ser a diretriz seguida pelo professor para exigir bom 

comportamento dos alunos. Se eles conversassem, levantassem das suas cadeiras ou jogassem 

papeis uns nos outros, o professor pedia silêncio, atenção e solicitava que os alunos 

retomassem a atividade. Assim se passava a aula até o momento em que o sinal despertava de 

novo nos alunos uma espécie de euforia, como se estivessem livres da obrigação de fazer a 

atividade e por isso, comemorassem. 

A comemoração do fim da aula era a baderna a ser contida para o início da próxima 

aula e a repetição do mesmo ciclo, todo mundo sentado e professor passando alguma 

atividade para os alunos se ocuparem. 

 

Os Professores E O ―Descontexto‖ Escolar 

Foram realizados um total de 4 encontros com os professores baseados em grupos de 

discussão (FABRA, 2001) objetivando o levantamento das opiniões diversas dos participantes 

e o decorrente debate a respeito dos problemas enfrentados em sala de aula. Nesses encontros 

os professores foram incentivados a falar sobre os problemas enfrentados em sala de aula. 

Segundo eles, a indisciplina surge principalmente como expressão de uma situação doméstica 

deficitária e reconhecem que a falta de acompanhamento dos pais é sua principal causa, 

explicando ao mesmo tempo o desinteresse, o desrespeito e a falta de limites apresentados 

pelos alunos. Dessa forma, os professores entendem os alunos como expressões diretas do 

ambiente familiar, elevando a vida doméstica ao posto de determinante do comportamento. 

Segundo Filho (2007), a mais importante contribuição da Psicologia Histórico-

Cultural às reflexões referentes à escola é encontrada na ideia de homem como produto de 

uma complexa rede de interações. Ao determinar como origem da indisciplina a vida familiar 
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do aluno, os professores deixam de fora fatores históricos e sociais igualmente importantes no 

entendimento do problema como as interações estabelecidas dentro da própria escola ao 

mesmo tempo em que se comunicam com a Educação criticada por Bock (2003) por ser 

praticada a partir do ocultamento dos seus componentes sociais. 

Ao considerar o ambiente familiar como causa da indisciplina, e por extensão, do 

desempenho dos alunos, os professores aderem ao que se chama teoria da carência cultural, 

criticada por Patto (1992) por se ―tratar de representação pejorativa dos pobres, gerada do 

lugar social da classe dominante e em consonância com seus interesses‖ - mais que isso, ao 

atribuir ao ambiente doméstico problemático as causas da indisciplina e do baixo rendimento, 

os professores afastam para longe do domínio escolar qualquer responsabilidade sobre o 

fenômeno (PATTO, 1992).  

Ao serem perguntados sobre a parcela de responsabilidade da escola sobre a produção 

da indisciplina do alunado, alguns dos professores falaram das ―condições‖ da escola, fazendo 

alusões à estrutura, as salas eram muito pequenas, e à quantidade de alunos, que não devia 

ultrapassar os vinte, mas sempre ultrapassavam, segundo eles, ambas inadequadas e portanto, 

facilitadoras do comportamento inadequado - como eles mesmo disseram. Ainda de acordo 

com a fala dos professores, bastavam os pais acompanharem os filhos, dando-lhes limites em 

casa, as salas serem mais amplas e o número de alunos reduzidos e pronto: a indisciplina 

estaria resolvida. 

No segundo encontro, o tema do debate foi o papel do professor na escola atual. Na 

ocasião, a leitura de um texto foi utilizada para iniciar e orientar os rumos do debate. O texto 

utilizado, de Antônio Galrinho, traz em uma narrativa simples, tipos de professores 

comunicados a um determinado contexto histórico. A proposta do debate era refletir o que 

significava ser professor na atualidade, em geral, e, em específico, o que significava dar aula 

para as turmas do 6º ano. Terminada a leitura, os professores iniciaram um debate tentando 

identificar que tipo de professores eram, professores coisas, professores amigos ou 

professores autoridades. Nesse momento, os professores concordaram que o implemento da 

autoridade seria a mais eficiente maneira de fazer os alunos prestarem atenção, era assim que 

era antigamente - eles disseram, passando, então a, sugerir que um dos componentes da 

indisciplina era a permissividade da escola atual. 
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Ao adotarem o discurso da autoridade, os professores parecem sentir os reflexos da 

Escola Nova sobre o seu papel, definido por esse movimento como algo perto de um 

promotor coadjuvante da escolarização, cabendo ao professor apenas propiciar as condições 

favoráveis ao desenvolvimento dos alunos (BOCK, 2003). Ao mesmo tempo, os professores 

parecem ignorar que uma rigidez maior exigida para os alunos, seria uma rigidez maior 

exigida para os professores que, por exemplo, deveriam atender com mais pontualidade os 

horários da aula, evitando o tempo do cafezinho ou do bate-papo fortuito. Por fim, ao não 

considerarem o contexto escolar como produto de uma elaboração coletiva inserido no 

contexto maior da sociedade e sendo por ele constantemente influenciado (FILHO, 2007; 

BOCK, 2000), a eles basta aderir a tentativas improdutivas de lidar com a indisciplina ao 

mesmo tempo que a experiência lhes ajuda a cronificar formas de pensar e agir que mais 

ajudam para tornar inalcançáveis as mudanças que pretendem conseguir implementar. 

 

Os Alunos 
 

Depois do trabalho realizado com os professores, foram iniciados os encontros com os 

alunos. Foram um total de 4 encontros, todos acontecidos na própria sala do 6º ano D, 

segundo os professores, supervisores e a coordenação a turma mais problemática da escola. 

No primeiro contato, mediado pela coordenadora pedagógica, houve uma repetição do que 

acontecia com os professores. Os alunos demoraram para entrar na sala, quando entraram, 

alguns tiveram que sair em busca de cadeiras. Depois de estarem todos sentados, ainda foi um 

pouco dificultoso para a coordenadora pedagógica conseguir silêncio e atenção dos alunos. 

Quando finalmente ela conseguiu, os alunos comemoraram porque não haveria aula naquele 

dia, o que se repetiu nos outros três encontros, tanto a comemoração (por não haver aula) 

como a demora para se sentarem, a busca por cadeiras, o falatório, e outras pequenas 

atividades paralelas. 

O primeiro encontro foi iniciado com a explicação da proposta de atividade o que 

basicamente significou explicar aos alunos que o objetivo da atividade não era determinar se 

eles estavam malucos ou não, segundo sugeriram alguns deles. Foi difícil fazer com que os 

alunos participassem das atividades, já que eles estavam comprometidos com fazer o que 

queriam fazer, conversar, mexer no celular, maquiar-se, andar pela sala, perturbarem-se 

mutuamente etc. Ao falar da escola, os alunos demonstraram descontentamento, com alguma 
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exceção, disseram não gostar das aulas, porque eram muito chatas, dos professores, que eram 

muito brigões ou simplesmente de ter que ir para a escola. Quando incentivados a fazerem o 

papel de professores em uma atividade de representação teatral, os poucos alunos que se 

dispuseram a participar, limitaram-se a mandar os outros alunos a ficarem quietos se não iam 

pra coordenação e chamariam os pais. 

O quadro geral revelado pelos alunos do 6º ano se comunica com o que diz Patto 

(2005): a falta de sentido das aulas e o tratamento que só os desconsidera faz com que os 

alunos, expostos a uma ―forma hierarquizada e cristalizada de poder‖, busquem formas de se 

rebelar, ao se rebelarem, incentivam nos professores atitudes cada vez mais autoritárias, 

arbitrárias e agressivas, o que acaba por promover a manutenção do problema, submetendo a 

uns e outros, mais uma vez nas palavras da autora, ―a um verdadeiro círculo vicioso‖. 

 

Considerações Finais 

 

De modo geral, os professores associavam a indisciplina dos alunos à falta de 

acompanhamento dos pais. Os professores estão exaustos a ponto de nem mais tentarem 

enfrentar os problemas da sala de aula, ao menor sinal de indisciplina que, como o dito acima, 

pode ser uma grande variedade de comportamentos, preenchem um pequeno formulário e 

encaminham o aluno, ou os alunos para a coordenação. Tal prática se tornou tão habitual que 

acabou por sobrecarregar a coordenadoria com todo tipo de problemas - falar alto, não prestar 

atenção, esquecer o material didático, responder ao professor e atitudes afins. 

Ademais, parece haver um desencontro entre o aluno que o professor espera encontrar 

no 6º ano e os alunos que encontra e outro desencontro para os alunos que chegam ao 6º ano, 

entre a rotina escolar com que estão habituados e a que encontram de fato. Ao que parece, os 

professores esperam que os alunos já venham de casa prontos para corresponder com 

pontualidade aos horários da escola e a executar de forma ordeira e organizada as atividades 

que lhes são demandadas na escola, dessa forma desconsiderando o papel que a escola e eles 

próprios, os professores, têm na elaboração do comportamento discente. 

Assim, professores e alunos, cada um a seu modo, desenvolvem seus próprios meios 

para tentar suportar o que acontece dentro e fora da sala de aula, infelizmente, contribuindo 

com suas atitudes para a manutenção e intensificação do problema. 



 

1199 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

Referências 

AQUINO, Julio Groppa. A indisciplina e a escola atual. Revista da Faculdade de Educação, 

v. 24, n. 2, p. 181-204, 1998. 

BARROS, A. J. da S.; LEHFELD, N. A. de S. Fundamentos de Metodologia Científica. 3ª 

ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

BERNARDES, BORGES e BLATTMANN. A arte-educação como intervenção 

psicológica. SC. Rev. ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina, Florianópolis, v. 8, p. 18-25, 

2003. 

DIEHL, Astor Antônio; TATIM, Denise Carvalho. Pesquisa em ciências sociais aplicadas: 

métodos e técnicas. São Paulo: Prentice Hall, 2004. 

FABRA, Maria Lluïsa et al., (2001), Hablar y Escuchar, Barcelona, Paidós. 

FILHO, Irineu A. Tuim Viotto. Psicologia histórico-cultural: contribuições para a ação do 

educador numa escola em transformação. PUC-SP: Educere Et Educare Revista de 

Educação, vol. 2 nº3 jan/jun.2007, p.49-68. 

GARCIA, Joe. Indisciplina na escola: uma reflexão sobre a dimensão preventiva. Revista 

Paranaense de Desenvolvimento-RPD, n. 95, p. 101-108, 2011. 

HAI, A. A; SILVA, J. C. A Psicologia Histórico-Cultural e o Marxismo: em defesa do 

desenvolvimento humano integral. In. Congresso Nacional de Psicologia Escolar e 

Educacional – CONPE. Universidade Estadual de Maringá, 2011. Disponível em: < 

http://www.abrapee.psc.br/xconpe/trabalhos/1/31.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2015 

LIMA, V. A. A. de et al. Grupos na Escola – Discutindo a queixa escolar a partir da 

Psicologia Escolar Crítica. Cadernos de Educação. Faculdade de Educação – UFPel, n. 42. 

2012. Disponível em: <http://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cad 

uc/article/view/2160/1977>. Acesso em: 15 nov. 2015 

PATTO, Maria Helena S., (1992). A família pobre e a escola pública: anotações sobre um 

desencontro. Psicologia USP. São Paulo, n. 3, p. 107-120. 

ZANDONATO, Zilda Lopes. Indisciplina escolar e relação professor - aluno, uma análise 

sob as perspectivas moral e institucional. 2004. 191 f. Dissertação (mestrado) - 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2004. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/11449/90195>. Acesso em: 12 nov. 2015 

  

http://hdl.handle.net/11449/90195


 

1200 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

 

 

 

 

 

GT 5 

EDUCAÇÃO E  

MARXISMO 
 

Coordenadores/Debatedores 

 

Prof. Me Dimarães da Silva (HISTEDBR/UNIR) 

dimaraes1@gmail.com 

 

Prof.ª Me Gedeli Ferrazzo Silva (HISTEDBR/UNIR) 

gedeli.ferrazzo@ifro.edu.br 

 

Prof. Me Márcio Marinho Martins (HISTEDBR/UNIR) 

marcio.martins@ifro.edu.br 

 

Organizadores 

 

Luís Adriano Fermow 

adrianofermow@hotmail.com 

 

Tatiane Furtado Ricarte 

ricartetatiane@gmail.com 
 

  

mailto:dimaraes1@gmail.com
mailto:gedeli.ferrazzo@ifro.edu.br
mailto:marcio.martins@ifro.edu.br
mailto:adrianofermow@hotmail.com


 

1201 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

A RELAÇÃO ENTRE MARXISMO E EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DE 

MERLEAU-PONTY 

José Roberto Gomes 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

robertogomespb@hotmail.com 

 

GT 5: Educação e Marxismo 
 

RESUMO 
Este artigo de tem por objetivo refletir a noção de corpo pela perspectiva marxista de Merleau-Ponty. Para tanto, 

descrevemos um pouco do percurso político de Merleau-Ponty, demonstraremos como o pensador francês pensa 

o marxismo e faremos a seguir um paralelo da perspectiva marxista de Merleau-Ponty sobre a educação. Maurice 

Merleau-Ponty nasceu no dia 14 de março de 1908 e falecido em 04 de maio de 1961. Viveu a Segunda Guerra 

Mundial e a ocupação da França pelos alemães. Junto com Sartre e outros intelectuais franceses fez parte da 

Resistência, um grupo criado por eles chamado Socialismo e Liberdade.Merleau-Ponty pelo movimento da 

fenomenologia aponta que o conhecimento advém da experiência, do contato com os fenômenos, com as coisas 

existentes. Afirma que só é possível fazer uma investigação filosófica quando o ponto de partida é o mundo 

vivido, pois é lá que se encontra a volta às próprias coisas, ancorada na experiência perceptiva do mundo. E 

nosso corpo é nosso veículo de acesso ao mundo. Não basta tomar consciência de ser burguês ou proletário, pois 

estas são visões secundárias sobre o homem que procura qualificar de algum modo aquele que está no mundo, 

mas é preciso compreender que essa posição objetiva reforça e sustenta o circuito da produção. Porém, o 

capitalismo ao distanciar o sujeito e fragmentá-lo torna o corpo-sujeito um objeto. Será que as práticas escolares 

trazem a marca da cultura e do sistema dominante que imprime a reprodução capitalista ao fazer com que os 

corpos-sujeito sejam assumidos nos papeis de proletário e burguês, como discute Merleau-Ponty? 

 

Palavras-chave: Marxismo. Educação. Merleau-Ponty. 

 

ABSTRACT 

This article aims to reflect the notion of body by the Marxist perspective of Merleau-Ponty. In order to do so, we 

have described a little of Merleau-Ponty's political course, we will demonstrate how the French thinker thinks 

Marxism and we will follow a parallel of Merleau-Ponty's Marxist perspective on education. Maurice Merleau-

Ponty was born on March 14, 1908 and died on May 4, 1961. He lived the Second World War and the 

occupation of France by the Germans. Along with Sartre and other French intellectuals was part of the 

Resistance, a group created by them called Socialism and Freedom. Merleau-Ponty by the movement of 

phenomenology points out that knowledge comes from experience, from contact with phenomena, from existing 

things. He says that it is only possible to make a philosophical investigation when the starting point is the world 

lived, because that is where the return to one's own things is anchored in the perceptual experience of the world. 

And our body is our vehicle of access to the world. It is not enough to be conscious of being bourgeois or 

proletarian, for these are secondary visions of the man who seeks to qualify in some way the one who is in the 

world, but it must be understood that this objective position strengthens and sustains the circuit of production. 

However, capitalism, by distancing the subject and fragmenting it, makes the subject body an object. Do school 

practices bear the imprint of culture and the dominant system that imprints capitalist reproduction by making 

subject bodies assumed in the roles of proletarian and bourgeois, as discussed by Merleau-Ponty? 

 

Keywords: Marxism.Education. Merleau-Ponty. 

 

Introdução 

 

O presente artigo de tem por objetivo refletir a noção de corpo pela perspectiva 

marxista de Merleau-Ponty. Para tanto, descrevemos um pouco do percurso político de 
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Merleau-Ponty, demonstraremos como o pensador francês pensa o marxismo e faremos a 

seguir um paralelo da perspectiva marxista de Merleau-Ponty sobre a educação. 

Maurice Merleau-Ponty nasceu no dia 14 de março de 1908 e falecido em 04 de maio 

de 1961. Viveu a Segunda Guerra Mundial e a ocupação da França pelos alemães. Junto com 

Sartre e outros intelectuais franceses fez parte da Resistência, um grupo criado por eles 

chamado Socialismo e Liberdade. Essa atividade política irá contribuir para suas reflexões 

sobre a história, a política e a dialética. É uma época de vigor do pensamento marxista, 

escreve vários artigos, posteriormente publicados em Humanismo e Terror (1947), dois 

ensaios intitulados: Em torno do marxismo e Marxismo e Filosofia (ambos de 1948) e As 

aventuras da Dialética (1955), nos quais crítica a ortodoxia marxista e marca suas 

divergências políticas com Sartre.  

Merleau-Ponty parte da afirmação de que o sujeito não ―sobrevoa‖ o mundo, nem é 

uma consciência separada do corpo tal como o sujeito cartesiano, mas sim encarnado nele. 

Merleau-Ponty põe em evidência a relação intrínseca e promíscua que temos com o mundo.  

O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu estou aberto ao 

mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é 

inesgotável. ―Há um mundo, ou, antes, ―há o mundo‖; dessa tese constante de minha 

vida não posso nunca inteiramente dar razão (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 14).  

Enquanto Descartes destaca a subjetividade da consciência como base para a aquisição 

do conhecimento, Merleau-Ponty pelo movimento da fenomenologia aponta que o 

conhecimento advém da experiência, do contato com os fenômenos, com as coisas existentes. 

Afirma que só é possível fazer uma investigação filosófica quando o ponto de partida é o 

mundo vivido, pois é lá que se encontra a volta às próprias coisas, ancorada na experiência 

perceptiva do mundo. E nosso corpo é nosso veículo de acesso ao mundo. 

Desse modo, no corpo e pelo corpo que se instaura nossa existência no mundo. Somos 

seres encarnados. E como tal, nossa verdade histórica está condicionada junto à experiência 

que vivemos em nosso corpo, porém não podemos nos deixar levar pelo imediato da ordem 

dos fatos. É preciso uma leitura dialética dos eventos que fizeram emergir tais verdades 

condicionadas. Afirma Merleau-Ponty na Fenomenologia da Percepção: 

Nossa liberdade não destrói nossa situação, mas se engrena a ela: nossa situação 

enquanto vivemos, é aberta, o que implica ao mesmo tempo que ela reclama modos 

de resolução privilegiados e que por si mesma ela é impotente para causar algum. 

Chegaríamos ao mesmo resultado considerando nossas relações com a história Se 
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me apreendo em minha absoluta concreção e tal como a reflexão me dá a mim 

mesmo, sou um fluxo anônimo e pré-humano que ainda não se qualificou, por 

exemplo, como ―operário‖ ou como ―burguês‖. Se a seguir eu me penso como um 

homem entre os homens, um burguês entre os burgueses, isso só pode ser, ao que 

parece, uma visão secundária sobre mim mesmo, em meu centro eu nunca sou 

operário ou burguês, sou uma consciência que se valoriza livremente como 

consciência burguesa ou como consciência proletária. E com certeza minha posição 

objetiva no circuito da produção nunca basta para provocar a tomada de consciência 

de classe (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 593). 

Para Merleau-Ponty, os valores de uma filosofia marxista que brotam da dialética 

ainda são aceitáveis quando comparados com os do mundo capitalista ocidental, pois a 

dialética pensada por Marx não é objetivista como se houvesse uma distância entre o 

pensamento político e a história efetiva. Não basta tomar consciência de ser burguês ou 

proletário, pois estas são visões secundárias sobre o homem que procura qualificar de algum 

modo aquele que está no mundo, mas é preciso compreender que essa posição objetiva reforça 

e sustenta o circuito da produção.  

Em um ensaio de 1945 intitulado ―Em torno do marxismo‖, Merleau-Ponty afirma que 

o ―pensamento principal do marxismo, qual seja, o de uma encarnação das ideias e valores‖ 

(MERLEAU-PONTY, 1984, p. 11), isto é, a filosofia marxista, segundo Merleau-Ponty leva a 

compreensão do exame da questão do estatuto da consciência e do objeto que está na base da 

dialética. Para Merleau-Ponty, o marxismo não é apenas um corpo teórico que explica uma 

realidade, mas deve ser antes encarnada dialeticamente. A posição de Merleau-Ponty é que se 

fez uma interpretação da dialética marxista em que ser revolucionário é acreditar que seu ato 

produzirá um novo começo, um novo sentido para a história. No entanto, segundo Merleau-

Ponty, não basta apenas mudar a estrutura ideológica é preciso que as ideias e valores 

proclamados por Marx atinja o sujeito concreto, histórico, encarnado, pois só assim se 

compreende a dialética proposta por Marx. 

Frequentemente, apresenta-se o marxismo como um redução dos fenômeno culturais 

aos fenômenos econômicos ou como uma redução aos conflitos de interesse. 

Frequentemente, os marxistas falam da burguesia como se fora uma ―pessoa 

econômica‖ que sempre age em vista de seus interesses e para quem as ideias e 

crenças são apenas meios. No entanto, é verdade que tais interpretações e fórmulas 

não podem se equiparadas ao marxismo e, talvez, deixem escapar sua intuição 

central. [...] A interpretação marxista da história não a reduz ao jogo constante dos 

interesses. Admite somente que toda ideologia e mesmo, por exemplo, uma moral 

heroica que prescreve aos homens pôr em jogo suas próprias vidas, é solidária com 

certas situações econômicas que a transportam para a existência: a moral dos 

senhores não deixa de ser uma concepção individual, tornando-se instituição e 

recebendo existência histórica apenas quando se encarna nas relações econômicas do 
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senhor e do escravo e numa sociedade fundada no trabalho servil. [...] (MERLEAU-

PONTY, 1984, p.11).  

Com esta citação, Merleau-Ponty aponta que no momento que as ideologias são 

assumidas historicamente, sendo encarnadas na existência, as relações do senhor e escravo 

fundam o trabalho servil de uma sociedade. Este discurso de Merleau-Ponty que levou a 

separação com Sartre.  Para Sartre, a filosofia deveria se engajar com os interesses dos 

homens reais, com seus trabalhos e suas penas. Este engajamento se dava atuando 

efetivamente no Partido Comunista Francês. Entretanto, para Merleau-Ponty os intelectuais 

do Partido Comunista Francês, cientes de possuírem o segredo da história e da luta de classes, 

consideraram e elaboraram uma ideologia da guerra e da luta de classes que lhes permitia, 

pela aplicação mecânica da relação capital-trabalho, evitar uma análise materialista e histórica 

da guerra e da luta de classes. Para Merleau-Ponty a filosofia não deve estar a serviço de um 

grupo, mas manter um distanciamento para poder fazer uma leitura da história mais 

descompromissada. Desse modo, não se pode negar tudo em nome da revolução, como 

queriam os comunistas de sua época, pois se assim acontecer ―o comunismo passa da 

responsabilidade histórica para a disciplina nua, da autocrítica para a renegação, do marxismo 

para a superstição‖ (MERLEAU-PONTY, 1991, p. 296). 

A encarnação da consciência num corpo cognoscente e reflexivo, dotado de 

interioridade e de sentido, nos possibilita nos relacionarmos com as coisas como corpos 

sensíveis também dotados de interioridade e de sentido. Nossa relação fundamental com o 

mundo é a da intercorporeidade, fundadora da intersubjetividade e fundada por ela numa troca 

e num cruzamento intermináveis: os outros não são coisas nem partes da paisagem, são nossos 

semelhantes. A perda dessa noção de intercorporeidade, de relação entre nós e o mundo faz 

surgir uma sociedade em que os indivíduos não se sentem semelhantes e o capitalismo 

encontra nessa salvaguarda homens que não lutam contra a estrutura econômica e suas 

espoliações. Afirma Merleau-Ponty: 

O mistério da história reside, justamente, no fato de que, sem plano preconcebido, os 

indivíduos se comportem sob todos os aspectos como se tivessem uma potência 

infinita de previsão, que, por exemplo, o ―burguês‖ escolha com uma segurança 

infalível em todos os seus domínios – politica, moral, religião, arte militar – as 

visões e os valores que de fato tornarão possível a manutenção do capitalismo. [...] 

A lógica da história não opera com ideias claras e com projetos individuais; tem 

como instrumentos complexos políticos e projetos anônimos que dão a um conjunto 

de indivíduos um certo estilo comum, ‗fascista‖ ou ―proletário‖, por exemplo. 

Enquanto não compreendermos que nossas ações, passando de nós as coisas, 
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adquirem um certo sentido estatístico e objetivo que pode ser bem diferente daquele 

que lhe dávamos, ficaremos surpreendidos diante delas, não as reconheceremos, 

seremos enganados por esse ―misterioso poder de autodeterminação‖ de que a 

história parece dotada (MERLEAU-PONTY, 1984, p. 14). 

 

Merleau-Ponty aponta que a história é feita por homens que fazem escolhas e que ela 

não é feita segundo uma lógica com ideias e projetos individuais claros. Ela opera por 

instrumentos políticos e econômicos complexos que dão um estilo aos indivíduos. A 

revolução não é suficiente para modificar essa realidade ideológica se não compreender a 

relação de ―nossas ações‖ que passam de nós as coisas e que adquirem uma realidade de 

poder misterioso de autodeterminação. A história não está pronta. Ela é fruto daqueles 

indivíduos que pretendendo manter o capitalismo confunde a vida cotidiana. Merleau-Ponty 

chama para a compreensão dessa realidade confusa, pois no dia que se despertar do sono 

ideológico se perceberá o sentido que se dava a uma realidade que não reconhecemos e que 

nela fomos enganados. 

Não tenho consciência de ser operário ou burguês porque, de fato, vendo meu 

trabalho ou porque de fato sou solidário ao aparelho capitalista, e também não me 

torno operário ou burguês no dia em que me decido a ver a história na perspectiva da 

luta de classes: mas em primeiro lugar ―eu existo operário‖ ou ―existo burguês‖, e é 

este modo de comunicação com o mundo e com a sociedade que motiva ao mesmo 

tempo meus projetos revolucionários ou conservadores e meus juízos explícitos: 

―sou um operário‖ ou ―sou um burguês‖, sem que se possam deduzir os primeiros 

dos segundos, nem os segundos dos primeiros. Não é a economia ou a sociedade 

consideradas como sistema de forças impessoais que me qualificam como 

proletário, é a sociedade ou a economia tais como eu as trago em mim, tais 

como eu as vivo – e também não é uma operação intelectual sem motivo, é minha 

maneira de ser no mundo neste quadro institucional (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 

594, grifo nosso). 

Desse modo, a relação de exploração entre a classe dos proprietários, a burguesia, e a 

dos trabalhadores, o proletariado, é preservada no capitalismo porque se assume ou as vive no 

corpo do sistema que qualificou como proletário ou burguês. Assim, é preciso mais que 

revolução permanente. É imprescindível que o movimento dialético marxista, com suas ideias 

e valores, ultrapasse as estruturas e perceba que a dialética considere como o ser no mundo se 

qualifica no quadro institucional.  

É nessa perspectiva de como as estruturas institucionais reproduzem e sustentam a 

qualificação do indivíduo, como proletário ou burguês, que queremos compreender a partir da 
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noção marxista de Merleau-Ponty que tipo de educação se faz com o corpo para manter a 

ideologia capitalista e escamotear a realidade da história. 

Para a fenomenologia o conhecimento se dá na relação sujeito-objeto ou consciência-

mundo, isto porque, o mundo não é um dado bruto e muito menos a consciência é uma coisa. 

Por essas razões Merleau-Ponty nega que a percepção seja uma operação intelectual, como 

queria a filosofia moderna, considerando-a um modo de acesso ao ser, isto é, como toda 

experiência que nos dá a própria coisa. Em primeiro lugar, de imediato, estamos juntos aos 

corpos sensíveis, antes de refletir o mundo, nós o vivemos. O verdadeiro cogito, afirma o 

autor, não define a existência do sujeito pelo pensamento de existir que ele tem, não converte 

a certeza do mundo em certeza do pensamento do mundo e, enfim, não substitui o próprio 

mundo pela significação mundo. O mundo, portanto, não é aquilo que eu penso, mas aquilo 

que eu vivo, estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o 

possuo, ele é inesgotável. 

O corpo é, indiscutivelmente, uma realidade material, talvez por essa razão, que se 

difundiu, a partir de Descartes, o hábito de aplicar o método experimental ao estudo da 

corporeidade, reduzindo-o a uma coisa, uma máquina, com leis mecânicas perfeitamente 

calculáveis. Para Merleau-Ponty, fenomenologia é a tentativa de fundação de uma ciência do 

humano. Para a fenomenologia, o corpo é sim um objeto físico, mas é primeiramente, um 

corpo próprio
1
, isto é, experimentado, vivido, sentido, amado e, fundamentalmente, 

significado. O corpo é o ser no mundo que está em relação com o mundo. 

Eu não sou o resultado ou entrecruzamento de múltiplas causalidades que 

determinam meu corpo ou meu ―psiquismo‖, eu não posso pensar-me como uma 

parte do mundo, como o simples da biologia, da psicologia e da sociologia, nem 

fechar sobre mimo universo da ciência. [...] Eu sou não um ―ser vivo‖ ou mesmo um 

―homem‖ ou mesmo ―uma consciência‖, nem todos os caracteres da zoologia, a 

anatomia social ou psicologia indutiva reconhecem a esses produtos da natureza ou 

da história – eu sou a fonte absoluta; minha experiência não provém de meus 

antecedentes, de meu ambiente físico e social, ela caminha em direção a eles e os 

sustenta, pois sou eu quem faz ser para mim (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 3).  

Na afirmação de Merleau-Ponty, não somos ―partes extra partes‖ de uma ou outra 

ciência, deste ou daquele conceito, mas o ―eu sou‖ é a fonte absoluta, que encarnado dá 

sentido à história. No entanto, as necessidades trazidas pelo advento da sociedade industrial 

foi fazendo do corpo algo manipulável, isto é, o sujeito tornou-se manipulável e os 

                                                           
1
Corpo próprio: expressão usada para referir-se à experiência corporal própria de cada pessoa. 
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movimentos corporais instrumentalizados. A expansão e a solidificação do sistema capitalista 

transformou as relações do homem com sua corporalidade. Esse homem não reconhece que 

seu corpo é ele e essa atitude se reproduziu no discurso da natureza que precisa ser dominada 

e nas diversas dicotomias: corpo e espírito, razão e sensação. Essa situação condicionou o ser 

no mundo a se tornar um ser do mundo, ou seja, dele separado. 

Desse modo, com o distanciamento de se sentir corpo encarnado possibilitou a 

dominação e o disciplinamento para atender aos objetivos das instituições capitalistas. O valor 

da troca criou um privilegiado sistema em que o outro perde sua originalidade existencial para 

tornar-se um meio de produção. Esse processo de produção aliena o corpo e faz dele um 

produto, lembremos que o corpo na perspectiva de Merleau-Ponty é o sujeito. Porém, o 

capitalismo ao distanciar o sujeito e fragmentá-lo torna o corpo-sujeito um objeto. Com isso, a 

publicidade com suas inúmeras propagandas associa produtos a corpos saudáveis, em outras o 

corpo aparece sensual como produto a ser consumido eroticamente.  

E na escola como o corpo é tratado? Como a escola, como instituição social, reproduz 

a ideologia capitalista? Será que as práticas escolares trazem a marca da cultura e do sistema 

dominante que imprime a reprodução capitalista ao fazer com que os corpos-sujeito sejam 

assumidos nos papeis de proletário e burguês, como discute Merleau-Ponty? No ensaio Em 

torno do marximo, Merleau-Ponty afirma que o marxismo encontra seu ancoradouro histórico 

nas instituições que cooperarão na encarnação do ser proletário e ser burguês na história. 

A vida econômica não é uma ordem separada a que outras se reduzem. No 

marxismo, ela representa a inércia da vida humana. É nela que as concepções se 

inscrevem e se estabilizam. Mais seguramente do que os livros e os ensinamentos, os 

modos de trabalho transmitem às gerações maneiras de ser novas com relação as 

precedentes. É verdade que num dado momento, em uma sociedade dada, a maneira 

de trabalhar exprime a estrutura mental e moral, como o menor reflexo de um corpo 

vivo exprime a maneira fundamental do sujeito total estar no mundo. Mas ao mesmo 

tempo, a vida econômica é o suporte histórico das estruturas mentais, como nosso 

corpo mantém os traços fundamentais de nossa conduta, acima das variações de 

nossos estados de alma.  E é por isso que se conhecerá mais seguramente a essência 

de uma sociedade pela análise das relações inter-humanas cristalizadas e 

generalizadas na vida econômica, do que pela análise de movimentos frágeis e 

fugazes, assim como se conhece melhor o homem por suas condutas do que por seus 

pensamentos (MERLEAU-PONTY, 1984, p. 11). 

Parece-nos que a escola contribui para a vida econômica e ajuda a estabilizar a 

estrutura mental e moral do ser sujeito no mundo. Sua preocupação tem sido contribuir para 

reproduzir papeis sociais qualificadores nas classes sociais. Pode-se ver dois tipos de escolas, 
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embora não se assume oficialmente, uma voltada para a massa a formação do proletariado e 

outra para a formação do burguês. A dimensão da corporalidade, na formação do proletário, 

se objetiva na venda da sua força de trabalho em mercadoria que pode ser recompensada pelo 

pagamento. Essa desvalorização do humano, provocada pela alienação da sua força de 

trabalho despendida de seu corpo, tem sua origem na perda do ―eu sou a fonte absoluta‖ que 

dá sentido à história. Alienando-se de si mesmo e dos outros homens, o homem aliena-se de 

seu ser social, tornando-se individualista e egoísta e convertendo sua existência em um meio 

que beneficie sua existência individual, como afirmou Merleau-Ponty na citação acima: ―[...] 

E é por isso que se conhecerá mais seguramente a essência de uma sociedade pela análise das 

relações inter-humanas cristalizadas e generalizadas [...]‖ (MERLEAU-PONTY, 1984, p. 11). 

Nas práticas escolares a preocupação com o mundo do trabalho, com a internalização 

da disciplina, da exaltação da racionalidade e distanciamento da experiência sensorial vinda 

do corpo revelam a tentativa de reproduzir o indivíduo obediente à ordem estabelecida. Sobre 

isso, também Foucault fala que a forma da escola controlar e disciplinar o corpo está ligada ao 

mecanismo das estruturas de poder. Esses mecanismos se davam: pelos rigorosos 

regulamentos para o comportamento corporal, distribuição no espaço, divisão do tempo 

escolar, fragmentação das matérias cursadas.  

Althusser chama a escola como um dos aparelhos ideológicos do Estado. Pois, uma 

que o Estado está nas mãos da burguesia faz da escola, como instituição do Estado, uma 

maneira de manter, controlar e manipular ideologicamente a força dos meios de produção. 

Dou um único exemplo e prova: a preocupação lancinante de Lenine de revolucionar 

o Aparelho ideológico de Estado escolar (entre outros) para permitir ao proletariado 

soviético, que tinha tomado o poder de Estado, assegurar o futuro da ditadura do 

proletariado e a passagem ao socialismo (ALTHUSSER, 1970, p. 23). 

Assim, como já foi dito nesse artigo, Merleau-Ponty não vê saída de um capitalismo 

apenas pela revolução sem se considerar a verdadeira dialética proposta por Marx. Não é uma 

revolução política o suficiente para expulsar da realidade social do trabalhador sua 

exploração. Não se trata de ser indiferente a realidade capitalista que aliena e cria sociedades 

desumanas, individualistas e desiguais. Merleau-Ponty cita que o modelo da ditadura 

proletária fracassou assim como a Revolução Francesa são provas que o voluntarismo 

revolucionário é possível, mas não basta para instaurar uma nova sociedade.  
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Todavia, Merleau-Ponty nunca reprovou a Revolução. Nunca renunciou os ideais da 

revolução que objetivava construir uma sociedade comunista. Segundo Merleau-Ponty, ―o 

marxismo não é nem a negação da subjetividade e da atividade humana [...] – ele é sobretudo 

uma teoria da subjetividade concreta‖ (MERLEAU-PONTY, 1968, p. 51). Para o filósofo, só 

existem consciências situadas que se confundem com a situação que assumem. Portanto, 

somos o que fazemos aos outros numa situação histórica. Para Merleau-Ponty, a consciência 

confunde-se com o próprio corpo perceptível que encarnado na história é animado por todos 

os acontecimentos do mundo. A escola, com a sua educação voltada para o capitalismo e seus 

mecanismos de exploração, tem que ser uma das primeiras instituições a assumir a dialética 

marxista que não separa corpo-sujeito do mundo e vice versa. 

A dialética revolucionária é aquela cujo engajamento alcance uma significação da 

coletividade e que se encarne na existência concreta dos indivíduos. Na medida, que somos 

educados, como sujeitos encarnados, inscritos no tempo, na história, nosso corpo é dialética 

com o mundo, com o que está dado. A revolução contra o capitalismo começa quando não é 

assumida apenas por um grupo que faz a revolução, mas quando se faz uma política 

reacionária que torna efetivamente partícipe a massa. Como afirma Merleau-Ponty em seu 

ensaio Em torno do marxismo: 

Que não se tente disfarçar uma política reacionária sob o pretexto de que a revolução 

deve ser dirigida. O problema da direção revolucionária existe, mas coloca-se uma 

vez a economia liberada de seus parasitas –e não antes. [...] Não se pensava que 

houvesse solução especulativamente perfeita: não se pode construir uma política 

apenas sobre a opinião da massa, nem sobre os decretos do partido ou de seus 

chefes. O segredo do leninismo estava na comunicação que conseguiu estabelecer 

entre a massa e os chefes, entre o proletariado e sua ―consciência‖. Isto supõe chefes 

que não se fecham num escritório e que saibam explicar às massas aquilo que lhes 

propõem; supõe um diálogo e uma troca entre as massas, que indicam a cada 

momento o estado da revolução efetiva, e o centro, onde se elaboram as concepções 

e perspectivas revolucionárias (MERLEAU-PONTY, 1984, p. 19). 

Ao analisarmos como Merleau-Ponty concebe a dialética marxista na sua via prática, 

parece-nos que é de extrema atualidade seu pensamento político e dialético. O filósofo nos 

oferece princípios norteadores para pensarmos a necessidade de ser criada uma formulação 

que nem seja comunista, nem anticomunista, mas uma terceira via: a da comunicação e a da 

participação das massas no processo revolucionário. Para Merleau-Ponty, não pode ser apenas 

uma disputa no campo dos argumentos visto que o dever marxista para com a classe proletária 

é uma missão histórica. Então, se o homem se realiza apenas na história, não se pode esquecer 
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da situação histórica antes de qualquer debate em torno de concepções políticas. A dialética 

marxista não pode ser reduzida ao formalismo de teses filosóficas desprovidas do 

entendimento de que a história é um ser vivo.  

A história humana não é uma simples soma de fatos justapostos – tomadas de decisões 

e aventuras individuais, ideias concebidas, interesses manifestados e instituições criadas – 

mas uma totalidade em movimento que considere os envolvidos, em direção a um estado 

privilegiado que dá o sentido de conjunto. ―O marxismo não é uma filosofia especulativa, mas 

uma ciência para transformar o mundo‖ (CHÂTELER, 2000, p.218.). O marxismo mostra 

que uma política baseada no homem geral, uma vez recolocada na história viva, funciona em 

proveito de interesses particulares. É dessa forma que as questões econômicas e humanas se 

unem numa só questão. E a educação tem papel fundamental na formação do sujeito histórico. 
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RESUMO 

O artigo procura discutir a presença da Teoria do Capital Humano na educação profissional e o processo de 

alienação do trabalhador no processo de reestruturação produtiva do capital. Procura contextualizar como o 

trabalho, sob o modo de produção capitalista se torna degradante e alienante, devido a forma como explora e 

condiciona o trabalhador.  Apresenta a Teoria do Capital Humano, suas contradições e a relação dialética que 

assume frente à alienação da força de trabalho, seu caráter fetichizado que expõe os benefícios que a educação 

como investimento pode proporcionar ao trabalhador e as contradições inerentes ao modo de produção 

capitalista. Aponta a educação profissional como produto e ao mesmo tempo meio para materialidade da 

reprodução da Teoria do Capital Humano, modalidade de ensino que se torna a expressão real da alienação com 

o qual o trabalhador é submetido e que restringe suas oportunidades emancipatórias. 

  

Palavras-chave: Alienação. Força de trabalho. Teoria do Capital Humano. 

 

ABSTRACT 

The article tries to discuss the presence of Human Capital Theory in professional education and the process of 

alienation of the worker in the process of productive restructuring of capital. It seeks to contextualize how labor 

under the capitalist mode of production becomes degrading and alienating because of the way it exploits and 

conditions the worker. It presents the Human Capital Theory, its contradictions and the dialectical relation that it 

assumes in front of the alienation of the labor force, its fetishized character that exposes the benefits that 

education as an investment can provide to the worker and the contradictions inherent in the capitalist mode of 

production. It points to professional education as a product and at the same time a means for reproductive 

materiality in Human Capital Theory, a teaching modality that becomes the real expression of the alienation with 

which the worker is subjected and which restricts his emancipatory opportunities. 

 

Keywords: Alienation. Workforce. Human Capital Theory. 

 

 

Introdução 

A todo o momento, no mercado de trabalho ou no campo educacional, o trabalhador é 

submetido a competir, criar ‗valor‘ em si diante de ‗outros‘. Essa constante necessidade de 

aperfeiçoamento e qualificação, tem como perspectiva a elevar seu nível de habilitação, 

destreza, virtuosismo e titulação ao patamar que o mercado de trabalho exige para sua 

empregabilidade. Insurge ao sujeito, sob o viés do capital humano, seu desprovimento e/ou 

revela sua constante incapacidade como meio de produção que deve estar qualificado ao 

ponto que, dependendo de sua insuficiência ou falta de determinadas qualificações, não será 

contratado pelo capitalista. Assim, surge a necessidade e a busca da educação para o 
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provimento dessas capacidades dada o valor econômico que sua formação assume diante do 

mercado de trabalho. Uma educação pensada unicamente sob os nivelamentos do mercado. 

Inicialmente, o artigo busca apresentar como o Trabalho sob a égide do capitalismo se 

torna degradante e alienante, visto que o trabalhador ao vender sua força de trabalho se 

submente ao capitalista como uma mercadoria e a constante necessidade que o capitalista tem 

do sobretrabalho como condição para gerar novos capitais. Apresenta a Teoria do Capital 

Humano e seu caráter fetichizado, condição criada com intuito de expor apenas as vantagens 

que a educação como investimento pode proporcionar ao trabalhador e a sociedade como um 

todo, expondo a contradições frente o modo de produção capitalista em sua fase imperialista e 

seus objetivos. Por fim, discute como a educação, e mais especifico a educação profissional, 

incorpora/apropria-se da Teoria do Capital Humano como condição necessária ao trabalhador, 

como um investimento em seu aperfeiçoamento, como produto/mercadoria, a fim de não se 

tornar obsoleto dentro do mercado de trabalho.  

 

A alienação da força de trabalho ao capital 

Partimos da afirmativa de que o trabalho cria o homem. ―O trabalho é a fonte de toda 

riqueza, afirmam os economistas [...]. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso. É a 

condição básica e fundamental de toda a vida humana. É em tal grau que, até certo ponto, 

podemos afirmar que o trabalho criou o próprio homem‖ (ENGELS, 1977, p.63). O homem 

transforma o meio da mesma forma que se transforma e evolui.  

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo 

em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo 

com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força 

natural.  Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, 

braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar se da matéria natural numa forma 

útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza 

externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 

Ele desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a seu 

próprio domínio. (MARX, 1985, p. 149). 

 

O trabalho no desenvolvimento do homem e da história humana ―tem lugar uma dupla 

transformação. Por um lado, o próprio homem que trabalha, é transformado pelo seu trabalho; 

[...] Por outro lado, os objetos e as forças da natureza são transformados em meios, objetos de 

trabalho, em matérias-primas‖ (LUCÁKS, 1978, apud ANTUNES, 2005, p.68). O trabalho é a 

condição de transformação do homem, antes agindo de forma instintiva e agora de forma 



 

1213 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

consciente e que por este fator difere-se de todas as outras classes de animais que transformam 

seu meio apenas por estímulos biológicos. O trabalho transformou o homem em homem 

quando ocorreu o rompimento da atividade meramente instintiva e passa a ser intencional de 

transformação do mundo como conhecemos (BRAVERMAN, 1974). Da mesma forma, que 

―Foi por meio do ato laborativo, que Marx denominou atividade vital, que os indivíduos, 

homens e mulheres, distinguiram-se dos animais‖ (ANTUNES, 2005, p.13). 

Marx assinala o trabalho como exteriorização do homem, pois é por ele que há a 

objetivação do homem e nesse processo, transforma o meio e a si mesmo a fim de satisfazer 

suas necessidades. O homem também cria ferramentas e se reconhece nelas e nos produtos 

que produz. Há nesse exemplo o que Marx considera a ‗exteriorização‘ do ser humano, 

quando aquilo que produz lhe pertence como tal e/ou reconhece como obra de seu esforço 

laboral.  

Contudo da mesma forma que o trabalho, o ato laborativo que faz com que o homem 

evolua nas formas de se relacionar com a natureza e com os outros homens, sob a égide do 

capitalismo, o trabalho como forma de transformação do meio e autotransformação ganha 

novas configurações. Essa nova condição social pode fazer o homem-homem regredir 

novamente a condição de homem-animal. Uma dessas configurações diz respeito à 

condição/necessidade do homem vender sua força de trabalho a outro homem, a aquele que 

possui os meios de produção. Dá-se aí o início do processo de alienação, pois o homem se vê 

obrigado a vender sua força de trabalho e se submete a produzir algo que, de imediato não lhe 

pertence e da mesma forma que não reconhece o produto como ‗exteriorização‘ de seu 

trabalho. 

Para subsistir no modo de produção capitalista, o homem necessita vender sua força de 

trabalho a fim de manter suas condições animais de sobrevivência, violando assim a essência 

motivadora do trabalho que é de autocriação/evolução para dependência/alienação. Assim, da 

mesma forma que um animal trabalha institivamente para sobreviver, sob a estrutura 

econômica capitalista o homem trabalha pela necessidade estrita à sua sobrevivência. Para 

Marx, e nesse contexto, ―o seu trabalho não é, portanto, voluntário, mas forçado, trabalho 

obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, mas somente um meio 

para satisfazer necessidade fora dele‖ (2004, p.83 [grifo autor]). O homem faz de seu corpo, 

da venda de sua força de trabalho a única condição de existência. 
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Neste sentido, do ponto de vista burguês, a força de trabalho é como qualquer outra, 

considerada um dos fatores de produção. Antunes afirma que a força de trabalho é igual a 

―[...] qualquer outro meio de executar uma tarefa porque para ele, vapor, cavalo, água ou 

músculo humano que movem moinho são vistos como equivalentes, como fatores de 

produção‖ (2005, p.54). Desta forma, o trabalho sob a o modo de produção capitalista deixa 

de se apresentar como uma de suas características fundantes, que é a sociabilidade humana 

para a condição do ser humano apenas como fator de produção, assalariado, dependente e 

alienado. ―Desfigurando em seu sentido primeiro, de criação de coisas úteis, o trabalho se 

torna meio, e não ‗primeira necessidade‘ de realização humana. Na formulação oferecida por 

Marx nos manuscritos econômicos, constata-se que o trabalhador baixa à condição de 

mercadoria [...]‖ (ANTUNES, 2005, p.69). 

Dessa forma o modo de produção capitalista dominante, assim como a sociedade está 

economicamente organizada, faz de tudo quanto for possível para exploração dos recursos 

naturais e dos seres humanos em favor de sua satisfação e acumulação material. Além de uma 

exploração desenfreada de recursos naturais que vem acentuando a escassez de certos recursos 

findáveis, há também uma acentuada exploração do próprio ser humano por meio do trabalho. 

―[...] o ser humano interessa ao sistema capitalista somente enquanto força de trabalho e não 

como um ser que sente, que sofre, que tem necessidades e desejos, e que quer desenvolver 

plenamente as suas potencialidades‖ (LUZ, 2008, p.09). 

O ser humano é para o modo de produção capitalista apenas meio para acentuar a 

acumulação de mais capitais. O capitalista, dono dos meios de produção, controla o processo 

produtivo, explora a força de trabalho de outrem, força de trabalho esta que não possui e 

adquiri por meio de contratos com os trabalhadores. Por meio do contrato, o trabalhador 

transfere e ‗legaliza‘ ao abastardo dos meios de produção a condição de usufruto temporário 

de sua força de trabalho. A força de trabalho, que independente do processo de produção, é 

transformado em mercadoria dentro do capitalismo e se torna meio para conseguir novos 

capitais. 

A força do trabalho é necessária para que o capitalista possa a cada dia aumentar seu 

capital. ―[...] o capital resulta da junção de meios de produção e força de trabalho, e tendo-se 

que a força de trabalho é adquirida como mercadoria, cujo detentor alienou o direito sobre o 

uso‖ (ARAPIRACA, 1979, p.22). Dessa forma, o contrato estabelece que durante certo 
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período de tempo, o trabalhador estará a serviço do dono dos meios de produção em favor de 

um salário. Alves menciona que nesta condição ―[...] o trabalhador deixa de pertencer a si 

mesmo, passando a pertencer ao dono de sua força de trabalho‖ (2012, p.166). Antunes ajuda 

reafirmar a submissão da força do trabalho quando nos diz que, ―[...] assim como o capital 

torna ‗supérfluas‘ suas mercadorias, sem as quais, entretanto, não se pode sobreviver, o 

mesmo capital torna ‗supérflua‘ sua mercadoria força de trabalho, sem a qual também não 

pode sobreviver‖ (2005, p.28). O capitalista depende da força de trabalho alheia para 

aumentar seu capital, sendo a exploração do sobretrabalho a condição fundamental de sua 

riqueza. 

Assim, o trabalhador, sem posse de meios de produção, é inserido dentro do modo de 

produção capitalista e é obrigado a vender sua força de trabalho. ―O trabalho não é, por isso, a 

satisfação de uma carência, mas somente um meio para satisfazer necessidades fora dele‖ 

(ANTUNES, 2005, p.71). O trabalhador vê na opção de vender sua força de trabalho como a 

única condição de sobrevivência e se torna mercadoria alienada ao modo de produção. Sobre 

isso Marx declara que, 

 

[...] na medida em que o lugar da mediação efetiva do trabalho como exemplo 

universal da socialização da humanidade era substituído, na visão da economia 

política, pelo imperativo da atividade produtiva capitalista como uma lei 

absolutamente natural. Segundo essa concepção, o componente humano nada mais 

era do que um componente da atividade capitalista de produção – o trabalho humano 

igualada a qualquer outro elemento da produção de mercadorias [...] (2004, p.12). 

 

O ser humano aliena-se em favor de sua sobrevivência e ao vender sua força de 

trabalho se torna mercadoria como de uma prateleira colocada à escolha dos capitalistas. Os 

capitalistas, diante de suas necessidades, veem na educação, e mais especificadamente a 

educação profissional, com o foco na formação de trabalhadores – Capital Humano – a 

atender suas necessidades produtivas. A própria formação está alienada a necessidade do 

capital. A educação é alinhada às necessidades do mercado. A educação é produto e ao 

mesmo tempo meio para concretizar a alienação. 

Nessa defesa argumentativa insurge o princípio de que todo trabalho sob a égide do 

capital é alienante. Consideramos alienação, em uma linguagem comum, como a perda de 

posse, de um afeto ou dos poderes mentais (NICOLA, 2007). Tais condições expressam a 

incapacidade do homem, que alheio a sua escolha, submete a condições de trabalho que 
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exprimem negações ao seu próprio ser social. Essa alienação dentro da sociedade capitalista 

exprime ao homem uma condenação desumana. A venda de sua força de trabalho passa a ser a 

única forma de sobrevivência, pois como o mesmo não possui os meios de produção se obriga 

a colocá-la à disposição dos capitalistas. 

Segundo Luz (2008), Marx procurou mostrar que o trabalho alienado está intrínseco 

ao capitalismo e que essa forma de organização econômica da sociedade leva a uma opressão 

cada vez maior do trabalhador que é obrigado a submeter ao capital a sua força de trabalho. 

 

[...] o conceito trabalho alienado para designar a forma de trabalho deturpada, 

contrária ao desenvolvimento das potencialidades humanas, que ocorre no sistema 

capitalista de produção, e alienação para designar a forma deturpada da objetivação, 

onde o ser humano se exterioriza de uma forma que impede o seu desenvolvimento. 

(LUZ, 2008, p.15 [grifo autor]). 

 

Assim, tanto os produtos como o próprio trabalhador, que vende sua força de trabalho, 

são meramente produtos alienados ao capital. Alienado, o trabalhador vê-se submetido a uma 

condição de assalariado onde é remunerado pelo tempo destinado a produzir um produto 

alheio em si. O salário passa a ser a representação monetária do tempo de trabalho que cada 

um recebe ao vender sua força de trabalho. A quantificação do salário segundo Adam Smith 

(apud, ARAPIRACA, 1979, p.21) ―[...] tem de alcançar pelo menos o suficiente para sua 

manutenção. Contudo, é indispensável, a maioria das vezes, que ganhe algo mais que seu 

sustento, porque de outro modo, seria impossível manter uma família, e então a raça dos 

trabalhadores nunca passaria da primeira geração‖. Essa defesa de Smith reforça a condição 

alienante, precária e de dependência que o trabalhador é obrigado a se submeter sob os 

ditames do capitalismo. Marx ao evidenciar essa crítica também cita Smith reforçando a 

degradante opção que o trabalhador é resignado.  

 

[...] o salário é a subsistência do trabalhador durante o trabalho, e ainda [o bastante] 

para que ele possa sustentar uma família e [para que] a raça dos trabalhadores não se 

extinta. O salário habitual é, segundo Smith, o mais baixo que é compatível com a 

simples humanidade, isto é, com uma existência animal (MARX, 2004, p.24). 

 

Contudo, ―a manutenção e reprodução da força de trabalho e uma necessidade 

intrínseca do modo de produção capitalista no sentido da sua reprodução histórica, na luta 

pela legitimação da propriedade privada dos meios de produção‖ (ARAPIRACA, 1979, p.21). 

Desta forma confirma-se a condição que o trabalho sob a égide do capitalismo se torna 
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degradante e alienante, visto que o trabalhador ao vender sua força de trabalho se submete ao 

capitalista como uma mercadoria. Já o capitalista procura sempre reforçar a constante 

necessidade de que o trabalhador seja qualificado, em permanente aperfeiçoamento e suas 

capacidades laborais estejam alinhados ao mercado. Nesse viés a educação é certamente uma 

ferramenta que está a serviço da formação deste trabalhador que deve se encaixar e ‗formar-

se‘ de acordo com os perfis exigidos pelo modo de produção capitalista. 

Assim, sob a estrutura capitalista o empregado vive na frequente busca por 

qualificação e por meio dela busca melhorar seu salário e acaba não percebendo na totalidade 

os engendras do capitalismo, que de forma maquilada, cria conceitos que deturpam a 

exploração do trabalhador por diferentes formas, tornando o trabalhador permanentemente 

alienado. Essa necessidade de constante qualificação é vista pelo trabalhador como um 

‗investimento‘ necessário e acaba gerando certo fetichismo ao ponto que, ideologicamente, o 

investimento em si, em ‗capital humano' irá favorecer o trabalhador que, alienado, não 

percebe que sempre estará a serviço e submetido ao capital. O que o capital busca é uma 

mercadoria – força de trabalho – disfarçada de capital humano, que submissa ao capitalista 

maximizará seu interesse exploratório em gerar mais e mais capital por meio da exploração do 

trabalhador. 

 

A teoria do Capital Humano 

A alienação da força de trabalho e a Teoria do Capital Humano assumem em si uma 

relação dialética, pois ambos estão presentes nas relações de dominação e exploração que o 

modo de produção capitalista exerce sobre o trabalhador. Neste sentido, seja por 

inconsciência ou por necessidade de sobrevivência o trabalhador fica preso à condição a ele 

imposta. Inconsciente, o trabalhador se torna alienado por não compreender a totalidade da 

dinâmica capitalista, considerando como algo natural o fato de que, a única forma de 

sobreviver que ele possui é vender sua força de trabalho. O trabalhador não compreende que 

toda dinâmica que cria essa condição é pensada em favor da constante exploração e acúmulo 

de capitais. Acredita-se que a divisão do trabalho possa ser a conjectura que primeiro tem 

evidenciado a Teoria do Capital Humano, onde a alienação pode ser percebida como resultado 

e também meio para o acúmulo de capital.  
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Adam Smith menciona que ―O maior aprimoramento das forças produtivas do 

trabalho, e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é em 

toda parte dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho‖ 

(SMITH, 1988, p.17). Mesmo sem citar o termo capital humano, Smith em seu livro, A 

riqueza das nações, assume um posicionamento de que a divisão e a 

especialização/treinamento dentro de uma função manufatureira gerariam maior eficiência no 

processo produtivo e um maior aproveitamento da força de trabalho pelo capitalista. 

Apresenta em seu livro que a educação/instrução deve atender simplesmente a formação 

instrumentalista, atendendo diretamente a classe trabalhadora.  

Assim como Smith, ―Alfred Marshall (1890) também falou sobre capital humano. [...] 

disse que „toda riqueza consiste de coisas desejáveis‟ e dividiu a riqueza em bens materiais e 

imateriais. Os bens imateriais são qualidades e habilidades, portanto, qualidades e habilidades 

são capital humano‖ (KELNIAR; LOPES; PONTILI. 2013, p. 2). Também Frigotto, ao citar 

Marshal, refere-se que o mesmo considera a educação como ―o mais valioso capital que se 

investe no seres humano‖ (2010, p. 48). Ambos os autores, Smith e Marshall, elevam a 

importância da formação do trabalhador que busca unicamente como objetivo fim o aumento 

da produtividade, potencializando a efetividade do trabalhador nas manufaturas e da riqueza 

das sociedades. Uma educação/instrução, sob o ponto de vista de Smith foi pensada para as 

necessidades da indústria manufatureira do século XVIII, uma educação como formação para 

o trabalho já era pensada sob a perspectiva exploratória da força trabalho e a necessidade da 

mesma serem satisfatoriamente produtiva. 

Marx critica o posicionamento de Smith, ―para ele a divisão do trabalho é o método 

utilizado pela classe dominante – proprietários dos meios de produção – para potencializar a 

exploração da força de trabalho assalariada e expandir o capital da classe burguesa‖ 

(KELNIAR; LOPES; PONTILI, 2013, p. 2).  

 

Enquanto a divisão do trabalho eleva a força produtiva do trabalho, a riqueza e o 

aprimoramento da sociedade, ela empobrece o trabalhador [até a condição de] 

máquina. Enquanto o trabalho suscita o acumulo de capitais e, com isso, o 

progressivo bem-estar da sociedade, a divisão de trabalho mantém o trabalhador 

sempre mais dependente do capitalista (MARX, 2004, p.29). 

 

Diante dessa perspectiva, acentua-se o olhar para o trabalhador unicamente como força 

de trabalho que deve ser explorado em seu mais elevado estágio e a divisão do trabalho 
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acentuaria essa condição. Com a divisão do trabalho, o trabalhador não produz mais uma 

mercadoria até o final e isto facilita a manipulação do trabalhador até o ponto de determinar o 

que ele deve saber. Assim, o saber produtivo parcial eleva a alienação do trabalhador diante 

do processo produtivo, ao ponto de não participar e nem mesmo compreender o processo 

produtivo como um todo. O trabalhador passa a conhecer e ser treinado unicamente para a 

execução de uma parcela sistemática do processo produtivo. É peça dentro de um processo e 

que a qualquer momento pode ser substituído. A formação do trabalhador é condicionada a 

capacitá-lo unicamente a uma fração – apertar um parafuso – que deve ser feito com expertise 

e rapidez e, dessa forma o trabalhador aliena-se ao processo e a formação é meio para essa 

formação de capital humano especializado. 

Para Saul (2004) existem raízes renegadas da Teoria do Capital Humano que merecem 

ser exposta mesmo que grande parte dos autores que se dedicam a esse estudo credencia a 

Schultz como principal criador da Teoria do Capital Humano. Segundo ele ―A trilha desta 

construção teórica passa, sem dúvida, pelas contribuições de Frederick Taylor em torno da 

organização cientifica do trabalho‖ (2004, p.241). A concepção de gerencia cientifica 

defendida por Taylor traz como perspectiva transferir para dono dos bens de produção a 

apropriação dos conhecimentos do processo produtivo e ao trabalhador apenas a execução. 

Nesse olhar, o capitalista passa a controlar o conhecimento do trabalhador e de forma direta 

assume o controle sobre o que o ele precisa ou não saber para executar uma função especifica. 

O status de treinamento para um trabalho específico, reduzido, seria conveniente ao 

capitalista ao ponto que quanto mais hábil fosse o trabalhador, mais produziria em uma escala 

menor de tempo. Esse controle, sobre o que o ‗operário‘ deve ou não conhecer assume 

claramente o caráter de alienação do trabalhador, visto o conhecimento fragmentado sobre o 

processo produtivo. A formação profissional é pensada nesses mesmos moldes. 

A força de trabalho ganha status de ‗capital humano‘, uma forma camuflada de 

ideologizar a perspectiva positiva desse conceito. Saul cita em seu trabalho que além de 

Schultz, também devem ser considerados como ―pais fundadores‖ (2004, p.252) os teóricos 

Jacob Mincer e Gary Becker, esses que, logo no início da segunda metade da década de 1950, 

sistematizaram a ideia de capital humano e, assim como muitos, outorgaram a Schultz como 

principal formulador da teoria. Mesmo a Teoria do Capital Humano sendo creditada aos seus 
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pais fundadores ela deve ser analisada às sombras Tayloristas-Fordistas, onde realmente a 

teoria está sedimentada.  

Os pais fundadores da Teoria do Capital Humano ―Partiam do pressuposto de que os 

investimentos no homem elevariam suas condições de produtividade e consequentemente 

nível de vida‖ (SANTOS, 1997, p. 36). Que sua formação, qualificação, aperfeiçoamento 

devem advir da educação e por meio da formação a classe trabalhadora poderia alcançar seu 

apogeu financeiro e a educação passa a ser a condição para tal. Para melhor compreensão, 

Santos ainda nos diz que o capital humano pode ser entendido, 

 

[...] como instrução, saúde, treinamento prático, seria capaz de provocar um maior 

desenvolvimento econômico, porque o investimento daria uma taxa de retorno 

apreciável pelo aumento da produtividade do trabalhador. [...] onde a escola passou 

a ser vista como o locus prioritário de formação de mão-de-obra para o mercado de 

trabalho (1997, p. 36).  

 

A escola passa a ser o local para que o trabalhador alcançasse as habilidades para seu 

exercício profissional e seu apogeu financeiro. Schultz faz seus estudos tentando mensurar o 

valor econômico da educação e como ela agregaria ao trabalhador a possibilidade de melhorar 

sua renda e ascensão profissional. Para Schultz, capital humano ―[...] é um investimento em 

habilidades e conhecimentos que aumenta futuras rendas e, desse modo, assemelha-se a um 

investimento em (outros) bens de produção‖ (SCHULTZ, 1973, p. 23-24). Suas colocações 

sobre capital educacional foram à base da Teoria do Capital Humano que relacionam a 

educação como um investimento.  

Dado a importância da ênfase ao trabalhador, que ao investir em sua formação, estaria 

hábil e conseguiria produzir sempre mais e com isso seria compensado com melhorias 

salariais. Já Frigotto diz que, 

 

O conceito de capital humano [...] busca traduzir o montante de investimento que 

uma nação faz ou os indivíduos fazem, na expectativa de retornos adicionais futuros. 

Do ponto de vista macroeconômico, o investimento no ‗fator humano‘ passa a 

significar um dos determinantes básicos para o aumento da produtividade e elemento 

de superação do atraso econômico. Do ponto de vista microeconômico, constitui-se 

no fator explicativo das diferenças individuais de produtividade e de renda e, 

consequentemente, de mobilidade social (2010, p.51). 

 

Pautado nesse discurso, que na segunda metade do século XX, inúmeros foram os 

projetos e interferências externas com intuito de melhorar a educação no Brasil. A Teoria do 
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Capital Humano sustentou muitos discursos de implantação de diversas políticas que 

propunha elevar o Brasil para um melhor nível econômico, por meio de investimento no 

ensino técnico pelas instituições financeiras como o FMI e o Banco Mundial. Transfere para o 

trabalhador a condição de ascensão social, sua meritocracia ou fracasso. Fica dessa forma 

escamoteado sob o olhar da educação, um olhar positivista, não mostrando a totalidade e a 

verdadeira intenção dos projetos liberais, colocando a educação sob os ditames do mercado. 

Deslocando-a de uma formação humana para uma formação reduzida, fragmentada e 

alienante. 

Saul afirma que a Teoria do Capital Humano ―[...] é considerado um produto típico do 

desenvolvimento econômico americano. É produto do capitalismo mais desenvolvido e 

elemento decisivo da atualização e consolidação do conceito de capitalismo sem proprietários, 

ou sem classes sociais contrastantes‖ (2004, p.258). O mesmo autor nos diz que a teoria veio 

para suavizar doutrinas do capitalismo ao lançar mão de uma nova forma de emanar/mascarar 

os ditames capitalistas na forma de alienação do trabalhador.  

A suavidade da Teoria do Capital Humano evidencia-se quando é apresentada aos 

trabalhadores como forma de ascensão econômica-social. ―A teoria mostra-se fecunda 

enquanto uma ideologia, tanto no sentido de falseamento da realidade quanto no de 

organização de uma consciência alienada‖ (FRIGOTTO, 2010, p.46). O trabalhador é 

persuadido a esse discurso capitalista ao ponto de não perceber que sua mobilidade social 

sempre estará submissa a uma condição de exploração de sua força de trabalho. A Teoria do 

Capital Humano ―[...] esconde a verdadeira natureza de exploração das relações sociais de 

produção capitalista, determinando que a esta Teoria se constitua em um poderoso 

instrumento de manutenção do senso comum‖ (FRIGOTTO, 2010, p.46).  

A educação passa a ser dimensionada como um produto, uma dimensão de valor 

econômico, visto como investimento. Esse dimensionamento e centralidade da educação 

como meio de preparar os trabalhadores para o emprego, reflete diretamente a ideia de que o 

homem-trabalhador passa a ser um capital como outro qualquer dentro de uma empresa e 

precisa estar/ser moldado às necessidades do mercado. A educação é vista como um 

investimento pessoal e faz parte dos discursos de pais e professores que, ancorados nessa 

visão, propagam a necessidade constante de qualificação visto a necessidade do mercado 

empregador. Não é dada ao trabalhador uma compreensão dessa perspectiva numa visão de 
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totalidade, assim o retórica sobre a elevação de renda não retira a condição do trabalhador 

alienado, explorado e dependente das vontades do capitalista. Essa versão da Teoria do 

Capital Humano está presente na educação em suas diferentes modalidades e se renova a todo 

tempo. 

 

A educação profissional alienada a Teoria do Capital Humano  

 

A Teoria do Capital Humano norteia a maneira como o Estado intervém na educação 

por meio das políticas públicas. A educação é um produto e ao mesmo tempo meio para 

manutenção da exploração e alienação do trabalhador ao sistema capitalista. Santos (1997) 

comenta que esta Teoria vem para justificar a necessidade de constantes ajustes entre o 

sistema produtivo e as políticas educacionais, este que é fundamental para a prosperidade 

econômica de um país. A educação deve garantir formação de trabalhadores capazes de 

atuarem de forma eficaz e ser economicamente produtivo. 

Evidências mostram que as políticas educacionais são niveladas mediante a 

necessidade do mercado. Baseados nesse discurso desenvolvimentista inúmeros foram às 

intervenções multilaterais que direcionaram os ‗novos‘ caminhos que a educação no Brasil 

deveria trilhar na secunda metade do século XX. Políticas que se materializaram por 

organismos multilaterais que, sustentados pelos discursos da Teoria do Capital Humano, 

propagam e inserem dentro do Estado suas manobras de incentivo à educação. 

Alguns autores criticam a forma como os economistas, ‗pais fundadores‘ da Teoria 

Capital Humano quantificam os níveis de desenvolvimento do trabalhador ao incorporar 

novas habilidades produtivas, uma menção analisada de forma unilateral. Frigotto (2010), um 

dos críticos, afirma que a educação alienada aos ditames do capital humano esconde a postura 

exploratória das relações capitalistas na manutenção de trabalhadores submissos na 

perspectiva de manutenção do status quo. A própria educação cria fetiches de que a saída de 

todos trabalhadores é a qualificação para que alcance sua colocação no competitivo mercado 

de trabalho. Esse senso comum está arraigado em nossas consciências de que essa educação, 

principalmente a formação profissional oportunizará essas oportunidades. O que se percebe é 

um pseudodiscurso de que a educação, e mais especificamente, a educação profissional, 

garantirá a sonhada ascensão. 



 

1223 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

A educação profissional passa a ser utilizada como recurso para que o trabalhador 

possa ser moldado e mais qualificado. A educação passa a ser meio para que, com o aumento 

da produtividade do trabalhador, possa aumentar o acúmulo do sobretrabalho e com isso 

aumentar os ganhos do capitalista. Dessa forma a formação profissional terá como foco o 

aumento da capacidade produtiva do trabalho ao qual está obrigado a alienar-se ou será 

considerado obsoleto e não conseguirá sua colocação no mercado de trabalho. Os 

trabalhadores são reduzidos ―a fatores de produção e, em razão disso, torna sua formação um 

investimento em ‗capital humano‘, psicofísica e socialmente adequado à reprodução ampliada 

do capital‖ (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 1105). 

A legitimação do capital acontece, e é evidenciada a alienação quando o trabalhador 

absorve a visão de que a educação profissional elevaria a sua condição de trabalhador a um 

novo status social. Segundo Frigotto ―[...] a teoria do capital humano representa a forma pela 

qual a visão burguesa reduz a prática educacional a um ‗fator de produção‘, a uma questão 

técnica‖ (2010, p. 29). Nesses novos tempos, ―A qualificação humana, portanto, vai além da 

aquisição de conhecimentos intelectuais para outros atributos, como a liderança, versatilidade, 

flexibilidade, rapidez de decisões, saber trabalhar em equipe, ter equilíbrio emocional e físico, 

ser comunicativo, solidário, dentre outros‖ (SANTOS, 1997, p.37). Um trabalhador diferente 

do sistema manufatureiro taylorista-fordista que agora deve incorporar outras habilidades 

reconhecidas como o modelo toyotista que ―em seu apogeu, mostrou-nos o segredo do assim 

chamado ‗modelo japonês‘: o envolvimento e a exploração intensificada da força de trabalho 

em forte simbiose com o desenvolvimento tecnocientífico‖ (ANTUNES, 2005, p.97). 

Confirma-se que, sob o ordenamento capitalista, e indiferente das formas e organização do 

trabalho, sua concentração e qualificação evidenciam que seu objetivo fim é a exploração da 

força de trabalho e a alienação do trabalhador. 

Acredita-se também que a Teoria do Capital Humano está presente em diferentes 

conotações na atualidade que aparecem dentro dos contextos educacionais e materializados 

em posturas pedagógicas e planos de cursos de instituições que desenvolvem formação 

profissional. As novas roupagens do capital humano apresentam-se sob ―[...] novas categorias 

de sociedade do conhecimento, qualidade total, formação flexível, formação por 

competências e a empregabilidade, que na verdade apenas efetivam uma metamorfose do 

conceito de capital humano‖ (FRIGOTTO, 2010, p.18 [grifo autor]). Novos profissionais para 
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novas colocações no mercado de trabalho que, incentiva competitividade entre os próprios 

trabalhadores. Essas novas categorias aparecem como reformulações da Teoria do Capital 

Humano. Não iremos aprofundar nessas categorias, porém para Antunes (2005) esse é o seu 

modus operandi, onde a implantação das competências, como objetivo fim da educação 

profissional, elevam a produtividade e por meio da gestão do trabalho, em suas formas de 

organização, aumenta o nível de degradação do trabalho.  

Apesar de tudo, a saída apresentada ao trabalhador é - ainda - a busca por formação. A 

busca por manter-se qualificado e não ser visto como uma força de trabalho – neste ato 

mercadoria – com meio de produção obsoleto. Neste viés, o trabalhador, alienado, 

inconsciente não compreende que sua formação está alicerçada e busca unicamente a 

formação de capital humano que será ‗dada‘ ao capitalista. Uma educação construída e 

pensada para atender a necessidade do capitalismo e sempre manter o trabalhador dependente 

da condição de venda de sua força de trabalho unicamente para sobreviver. Frigotto, afirma 

que pensar educação sob os moldes capitalistas é conceber que ―[...] a prática educativa 

escolar reduzem-se a uma questão técnica, a uma tecnologia educacional cuja a função 

precípua é ajustar requisitos educacionais a pré-requisitos de uma ocupação no mercado de 

trabalho de uma dada sociedade. Trata-se da perspectiva instrumentalista e funcional de 

educação‖ (2010, p.26). 

Nesta perspectiva instrumentalista a educação se reduz a única condição, a uma 

formação para a empregabilidade.  Uma educação ajustada às necessidades do mercado de 

trabalho. ―A educação é radicalmente modificada, tornando-se cada vez menos politécnica (no 

sentido conferido por Marx) e cada vez mais instrumental: os conteúdos estão fortemente 

carregados de ideologias apologéticas ao capital [...]‖ (LEHER, 1999, p. 29). A educação, 

nesta visão liberal cumpre bem esse papel ao ponto de que repassar ao trabalhador a 

responsabilidade de seu sucesso e insucesso. Leher (1999, p.30) complementa:  

 

Neste sentido, os problemas do desemprego e da precarização do trabalho são 

deslocados para a qualificação do trabalhador. É como se a exclusão fosse 

decorrente de opções educativas erradas dos indivíduos. Daí a tese de que a única 

alternativa realista é a formação profissional. 

 

Silva concordando com Leher reforça: ―Trata-se, na verdade, de isentar o Estado de 

responsabilidades públicas e atribui-las aos indivíduos. Significa, sim, atribuir aos pobres a 

responsabilidade pela condição de pobreza‖ (2002, p. 111). Nesse contexto apresentado por 
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Leher e Silva pode-se perceber que está intrínseco à educação sob a Teoria do Capital 

Humano, que deveria emancipar é usada como instrumento de alienação. Retira-se do 

trabalhador a possibilidade de uma compreensão crítica do contexto em que está envolvido. 

―A transformação da humanidade trabalhadora em uma força de trabalho, em fator de 

produção, como instrumento do capital, é um processo incessante e interminável. A condição 

é repugnante para as vítimas, seja qual for o seu salário, porque viola as condições humanas 

do trabalho‖ (BRAVERMAN, 1974, p. 124). Pois apesar do constante e aclamado discurso, 

―O trabalho torna-se somente um meio de subsistência, ao qual o trabalhador deve recorrer, se 

quiser garantir sua sobrevivência‖ (LUZ, 2008, p.32). A formação está condicionando 

unicamente às ocupações de trabalho em uma sociedade capitalista. Rouba-se a condição da 

formação integral do cidadão. Assim, sob a ótica de um estado capitalista, o investimento no 

fator humano passa a significar uma das determinantes básicas para o aumento da 

produtividade e elemento de superação do atraso econômico.  

 

Nunca é demais destacar o quão forte foi a intervenção na última reforma do ensino 

médio e da educação profissional por parte das agências multilaterais e do 

empresariado brasileiro, sujeitos esses cujas proposições educacionais, puramente 

economicistas, estabelecem um reducionismo pedagógico objetivando atender 

exclusivamente aos interesses do setor produtivo. Tal reducionismo, pautado nos 

pressupostos da Teoria do Capital Humano, compreende a relação entre educação e 

trabalho como a relação entre escola e mercado de trabalho, não considerando que a 

qualificação do trabalhador deve ter objetivos mais complexos do que o 

desenvolvimento de competências e habilidades especificamente direcionadas à 

execução de uma atividade profissional (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2006, p.152). 

 

A educação que certamente contribui diretamente na formação da sociedade, também 

pode ser em meio à sociedade capitalista, uma ferramenta de controle, de alienação, um claro 

aparelho ideológico que está diretamente ligado aos interesses do capital. Uma ideologia de 

capital humano, noção esta que reduz a educação como direito social a um fetiche mercantil 

onde se busca a ideia do pleno emprego (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2011). Importante 

perceber que a qualificação dentro de uma visão de mercado liberal, ‗não qualifica‘, apenas 

limita e enquadra os sujeitos a funções específicas do mercado de trabalho. Como mercadoria 

o trabalhador deve estar em constante adaptação visto à necessidade de não se tornar obsoleto 

perante as novas regras e perfis exigidos à empregabilidade e produtividade capitalista. 

 

A educação e a sua relação com o mundo do trabalho deveriam ser vistas num 

aspecto muito mais amplo do que o de apenas uma preparação específica. O local de 

trabalho deveria ser um dos espaços de intervenção/realização do ser humano, mas 
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não o único. Nesse sentido, destaca que a escola deveria objetivar formar indivíduos 

capazes de atuar politicamente na sociedade e, por conseguinte, eles não deveriam 

apropriar-se de conhecimentos apenas para a efetivação de uma ação profissional 

específica. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2006, p.158). 

 

Há de perceber que a formação profissional é importante, porém reafirma-se a 

necessidade de uma formação integral (FRIGOTTO, 2010). Alves também afirma que a 

especialização e a capacitação profissional são importantes, porém, a ―limitação que pesa 

contra ele, de fato, deriva da forma pela qual a especialização profissional é explorada, sob a 

égide do capital, no sentido de desvalorizar e embrutecer a força de trabalho‖ (2006, p.148). 

Esse apontamento nos permite afirmar que a Teoria do Capital Humano é a materialidade, que 

de forma camuflada, reafirma as diferentes formas de alienação do trabalhador frente à 

estrutura capitalista de exploração. A educação profissional passa a ser difundida como a 

saída, porém da forma como está organizada, nada mais é do que uma ferramenta do 

capitalismo para a permanente manutenção de alienação e submissão do trabalhador ao 

capitalista. 

 

Considerações finais 

 

O objetivo principal desse trabalho foi o de discutir sobre a Teoria do Capital Humano 

frente a educação profissional e como essa modalidade de ensino é uma expressão real da 

materialidade da alienação com o qual o trabalhador é submetido sob os ditames capitalistas. 

A partir das ideias apresentadas sintetizamos algumas das questões que nos ajudam a 

compreender como o trabalho é alienante sob a égide do capitalismo; que a Teoria do Capital 

Humano é produto do próprio capitalismo; que a educação é pensada sob os ditames do 

mercado; que a educação, sua estrutura, é meio e ao mesmo tempo produto da Teoria do 

Capital Humano; que as políticas públicas são dimensionadas a servir a classe que está no 

poder; que a educação profissional é ao mesmo tempo em que alienada ao sistema capitalista, 

aliena o trabalhador diante de seu contexto de ensino, emanando ao jovem, futuro trabalhador, 

e, por fim, que a sua formação deverá focar a sua futura vaga no mercado do trabalho.  

A educação não é pensada como perspectiva emancipadora, progressista. Nesse 

contexto o que se confirma é a constante alienação do trabalhador e não sua emancipação. 

Concorda-se com Frigotto na afirmativa de que ―No campo educativo somente na esfera 
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pública é possível construir efetivamente uma alternativa que busque desenvolver as múltiplas 

dimensões do ser humano‖ (2010, p.19). Essa ideia vai de encontro ao crescimento da 

educação privada que comumente é incentivada e colocada à classe trabalhadora por meio do 

discurso do capital humano.  Afirma-se que ―O papel estratégico da classe operária como 

sujeito histórico resulta de sua capacidade ímpar de desnudar a natureza antagônica da relação 

capital-trabalho e de conscientizar-se da necessidade inescapável de sua superação‖ 

(ENGELS, 1977, p. 19), como condição única de superação desses pseudodiscursos que a 

educação profissional sob o modo de produção capitalista trará a emancipação do trabalhador. 

Defende-se a necessidade de constantes investigações ao ponto de compreendermos o 

capitalismo na sua forma de exploração da força de trabalho. É fundamental aprofundar 

pesquisas sob as novas configurações da Teoria do Capital Humano na atualidade. Importante 

também buscar absorver a materialidade sob a ótica dos trabalhadores que sofre as 

perversidades do capitalismo, trazer um debate histórico e dialético, rompendo com a 

aparência fenomênica dos camuflados discursos e trazer a tona a verdadeira totalidade e 

materialidade dos fatos. Importante também que novos estudos incorporem a educação em sua 

real condição de formação humana para uma omnilateralidade, diferente da atual condição 

proposta pela educação profissional, que em suas nuances materializa a alienação do 

trabalhador ao capitalismo e seu caráter exploratório. Assim como exposto, não pretendemos 

ser conclusivos, mas provocadores de novos debates acerca de uma temática que por vezes 

não é colocada em claro, numa totalidade. Precisamos de forma histórica e dialética buscar 

novas análises de como a educação, seja ela pública ou privada, é oferecida a nós como 

trabalhadores-pesquisadores.  
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo analisar as concepções sobre a centralidade do trabalho e do ato educativo para a 

emancipação humana. Portanto, para construirmos um panorama e situarmos o debate teoricamente, o presente 

texto está subdividido em dois momentos. No primeiro apresenta o trabalho como categoria central da formação 

humana. No segundo apresenta as discussões sobre o trabalho e o ato educativo para a emancipação humana. O 

método escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica desenvolvida por meio do 

levantamento, da seleção e da análise do material publicado a respeito do tema. Sendo assim, para compreender 

melhor a temática foi fundamental buscar embasamento teórico na literatura específica de: Paulo Netto (2006); 

Antunes (2002/2004); Marx (2004); Saviani (2007); Duarte e Saviani (2010); Frigotto (2010); Severino (2001); e 

Vieira Pinto (2010).  

 

Palavras-chave: Trabalho. Educação. Emancipação humana. 

 

ABSTRACT 

This work aims to analyze the conceptions about the centrality of work and the educational act for human 

emancipation. Therefore, to construct a panorama and situate the debate theoretically, the present text is 

subdivided into two moments. In the first he presents work as the central category of human formation. In the 

second he presents the discussions about work and the educational act for human emancipation. The method 

chosen for the development of this work was the bibliographical research developed through the survey, 

selection and analysis of published material on the subject. Thus, to better understand the theme, it was 

fundamental to seek theoretical basis in the specific literature of: Paulo Netto (2006); Antunes (2002/2004); 

Marx (2004); Saviani (2007); Duarte and Saviani (2010); Frigotto (2010); Severino (2001); and Vieira Pinto 

(2010). 

 

Keywords: Work. Education. Human emancipation. 

 

 

Objeto da pesquisa 

Esse trabalho tem por objetivo analisar as concepções sobre a centralidade do trabalho 

e do ato educativo para emancipação humana. Assim sendo, o presente estudo justifica-se por 

contribuir para futuros trabalhos que possam ser desenvolvidas sobre esta temática, nos 

fazendo compreender o trabalho e a educação como categorias centrais no processo de 

desenvolvimento da formação humana, bem como para a sua emancipação. Entendendo ainda 
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que o ato educativo é o principal responsável por essa formação, tendo por finalidade a 

transmissão e a difusão da cultura social e da inserção das novas gerações no mundo do 

trabalho.    

Dessa maneira, o presente texto esta subdividido em dois momentos. No primeiro 

apresenta o Trabalho como categoria central da formação humana. No segundo problematiza 

a questão a partir da discussão sobre o trabalho e o ato educativo para a emancipação humana.  

 

Fundamentação teórica  

Trabalho como categoria central da formação humana 

Partindo do pressuposto de que toda pesquisa exige a construção de um referencial 

teórico que possibilite maior confiabilidade, quando da análise dos dados e organização dos 

resultados finais, ocuparei esse espaço para apresentar à construção teórica que perpassou a 

produção desse estudo, em especial, sobre a centralidade do trabalho no desenvolvimento da 

formação humana.  

Inicialmente considero relevante destacar os estudos realizados por Paulo Netto (2006, 

p. 29) que tornou possível a compreensão sobre a categoria trabalho. Segundo o autor ―o 

trabalho torna possível à produção de qualquer bem, criando os valores que constituem a 

riqueza social, [...], trata-se de uma categoria que, faz referência ao próprio modo de ser dos 

homens e da sociedade‖. Neste sentido, estudar a categoria trabalho é de extrema importância 

para que possamos compreender essas relações que se desenvolvem no interior da sociedade, 

principalmente as relações de poder e de produção de valores, nos permitindo conhecer a 

formação do ser social e consequentemente da própria humanidade.   

Desse modo, o trabalho é uma atividade realizada coletivamente, no qual um sujeito 

não trabalha sozinho, ele trabalha sempre em parceria com outros sujeitos. Nas palavras do 

autor ―o trabalho é, sempre, atividade coletiva: seu sujeito nunca é um ser isolado, mas 

sempre se insere num conjunto de outros sujeitos [...]‖ (idem, p. 34). Essa coletividade da 

atividade do trabalho será chamada de social. Portanto, ―o trabalho constitui-se como 

categoria intermediaria que possibilita o salto ontológico das formas pré-humanas para o ser 

social. Ele esta no centro do processo de humanização do homem‖ (Antunes, 2002, p. 136). 

Assim sendo, o trabalho não só transforma a natureza, ele transforma também o sujeito, 

fazendo surgir o ser social. Sobre isso Paulo Netto ressalta: 
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[...], O trabalho implica mais que a relação sociedade/natureza: implica uma 

interação no marco da própria sociedade, afetando os seus sujeitos e a sua 

organização. O trabalho, através do qual o sujeito transforma a natureza [...], 

transforma também o seu sujeito: foi através do trabalho que, de grupos de primatas, 

surgiram os primeiros grupos humanos – uma espécie de salto que fez emergir um 

novo tipo de ser, distinto do ser natural (orgânico e inorgânico): o ser social. 

(PAULO NETTO, 2006, p. 34). 

 

A sociedade não existe sem a natureza, ―afinal é a natureza, transformada pelo 

trabalho, que proporciona as condições da manutenção da vida dos membros da sociedade. 

[...] a reprodução da sociedade depende da existência da natureza (a natureza, porém, pode 

existir e subsistir sem a sociedade)‖ (idem, p.35). Interessante esse comparação realizada pelo 

autor, nos fazendo perceber que nada seriamos se não fosse à existência da natureza, que o 

homem se acha tão superior aos demais seres, quando na verdade somos um mero objeto, 

produto dessas relações sociais existente entre homem-natureza-homem. A natureza 

permanece no centro desse processo, assim, o homem age sobre a natureza e ela age sobre o 

homem. Noutras palavras, o homem transforma a natureza através do trabalho e 

consequentemente é transformado por ela.  

Assim sendo, o trabalho é uma atividade praticada apenas pelo homem, o que o 

diferencia das outras espécies de animais. Para Antunes (2004, p.13) ―[...] É a condição básica 

e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar 

que o trabalho criou o próprio homem‖. O autor afirma ainda que,  

 

[...] só o que podem fazer os animais é utilizar a natureza e modifica-la pelo mero 

fato de sua presença nela. O homem, ao contrario, modifica a natureza e a obriga a 

servi-lhe, domina-a. E aí está, em última análise, a diferença essencial entre o 

homem e os demais animais, diferença que, mais uma vez, resulta do trabalho. 

(idem, p. 28) 

 

Por meio do trabalho o ser social cria e renova as próprias condições da sua 

reprodução. ―O trabalho é, portanto, resultado de um pôr teleológico que (previamente) o ser 

social tem ideado em sua consciência, fenômeno este que não está essencialmente presente no 

ser biológico dos animais‖ (Antunes, 2002, p. 136). Para exemplificar melhor essa questão da 

teleologia, o autor usa o exemplo clássico de Marx sobre a abelha e o arquiteto, uma vez que, 

apesar da abelha construir uma colmeia muito bem elaborada, ela não possui a capacidade de 

pensar e planejar anteriormente, a abelha age movida pelo instinto de sobrevivência. Já o 
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arquiteto previamente na sua mente já idealizou como será sua construção, o modelo que ela 

terá, quais materiais serão utilizados, tudo isso através do planejamento da sua ação, algo que 

a abelha não consegue fazer. O autor ressalta que ―a teleologia está presente na própria 

colocação de finalidades‖ (idem, p. 137). 

Todavia, essa dominação da natureza pelo homem não ocorre diretamente, existe um 

objeto intermediário, denominado instrumento de trabalho, que faz essa mediação entre o 

homem e a natureza, ou seja, ―[...], entre o sujeito e a matéria natural há sempre um meio de 

trabalho, um instrumento que torna mediada a relação entre ambos. E a natureza não cria 

instrumentos: estes são produtos, mais ou menos elaborados, do próprio sujeito que trabalha.‖ 

(Paulo Netto, 2006, p. 32). Assim, durante a produção dos instrumentos, esse sujeito define as 

finalidades do seu trabalho.  

A este respeito Paulo Netto salienta que ―[...], o fim (a finalidade) é como que 

antecipado nas representações do sujeito: idealmente (mentalmente, no seu cérebro), antes de 

efetivar a atividade do trabalho, o sujeito prefigura o resultado da sua ação‖ (idem, p. 32). O 

trabalho tem uma finalidade, e o sujeito reflete sobre ela antes de executar ação. Ele antecipa 

mentalmente/idealmente os resultados dessa atividade, nesse caso, ele age movido por uma 

intencionalidade. Ainda conforme esse autor, 

 

[...] sua atividade parte de uma finalidade que é antecipada idealmente, é subliminar 

que sua atividade tem como ponto de partida uma intencionalidade prévia – mais 

exatamente, é importante ressaltar que o trabalho é uma atividade projetada, 

teleologicamente direcionada, ou seja: conduzida a partir do fim proposto pelo 

sujeito [...]. (PAULO NETTO, 2006, p. 32).  

 

Desse modo, ao definir as finalidades do seu trabalho o homem projeta e direciona 

essa atividade, a partir dos objetivos previamente estabelecidos. ―Assim, a realização do 

trabalho constitui uma objetivação do sujeito que o efetua.‖ (idem, p. 32). Essa 

objetivação/realização do trabalho pelo ser social ultrapassa as implicações dessa ação, 

sobretudo por meio da práxis, pois ―a práxis envolve o trabalho, que, na verdade, é o seu 

modelo – mais inclui muito mais que ele: inclui todas as objetivações humanas.‖ (idem, p. 

43). Consequentemente, vai muito além daquilo que o próprio trabalho pode produzir, 

podendo influenciar no comportamento e na vida social dos sujeitos, uma vez que ―[...] o ser 

social se projeta e se realiza nas objetivações materiais e ideais da ciência, da filosofia, da 
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arte, construindo um mundo de produtos, obras e valores – um mundo social, humano enfim, 

em que a espécie humana se converte inteiramente em gênero humano‖ (idem, p. 44).  

O autor revela que o ser social constrói sua própria personalidade, seu próprio mundo. 

Assim, ele é o produto do seu trabalho, um ser criativo, que elabora seu próprio 

conhecimento, e quando necessário faz e refaz sua atividade no sentido de melhorar sua 

prática. ―[...] a categoria da práxis revela o homem como ser criativo e autoprodutivo: ser da 

práxis, o homem é produto e criação da sua auto-atividade, ele é o que (se) fez e (se) faz‖ 

(Paulo Netto, 2006, p. 44). Resumindo, o homem é aquilo que ele mesmo produz.  

No entanto, nas palavras de Paulo Netto ―[...] os produtos do trabalho e da imaginação 

humanos deixam de se mostrar como objetivações que expressam a humanidade dos homens 

– aparecem mesmo como algo que, escapando ao seu controle, passa a controla-los como um 

poder que lhes é superior‖ (idem, p. 44). Para o autor, esse processo caracteriza o que 

chamamos de alienação. Assim sendo,  

 

[...] a alienação é própria de sociedades onde tem vigência a divisão social do 

trabalho e a propriedade privada dos meios de produção fundamentais, sociedades 

nas quais o produto da atividade do trabalhador não lhe pertence, nas quais o 

trabalhador é expropriado – quer dizer, sociedades nas quais existem formas 

determinadas de exploração do homem pelo homem. [...] Com seus fundamentos na 

organização econômica-social da sociedade, na exploração, a alienação penetra o 

conjunto das relações sociais. [...] e seus membros movem-se numa cultura alienada 

que envolve a todos e a tudo: as objetivações humanas, alienadas, deixam de 

promover a humanização do homem e passam a estimular regressões do ser social. 

(PAULO NETTO, 2006, p. 45) 

 

Diante disso, Marx (2004, p. 80) constatou que o trabalhador, no contexto do 

capitalismo industrial não apenas foi reduzida a condição de mercadoria, mais se tornou a 

mais miserável das mercadorias. O trabalhador se torna mais pobre quanto mais riqueza 

produz, pois ocorre um processo de valorização do mundo das coisas, aumentando a 

desvalorização do mundo dos homens. Logo, ―o trabalhador não produz somente mercadorias; 

ele produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, isto é na medida em que 

produz, de fato, mercadorias em geral‖. Significa dizer que o trabalhador vende sua força de 

trabalho. 

Nesse processo de produção, ―[...] o trabalhador se relaciona como o produto de seu 

trabalho como [com] um objeto estranho [...]‖ (idem, p. 81). E uma das consequências dessa 
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relação do trabalhador com seu objeto estranhado é que quanto mais objeto o trabalhador 

produz, menos ele possui e menos ele tem domínio sobre ele. Nas palavras de Marx,  

 

O estranhamento do trabalhador em seu objeto se expressa, pelas leis nacional-

econômicas, em que quanto mais o trabalhador produz, menos ele tem para 

consumir; que quanto mais valores cria, mais sem valor e indigno ele se torna; 

quanto mais bem formado o seu produto, tanto mais deformado ele fica; quanto mais 

civilizado seu objeto, mais bárbaro o trabalhador; que quanto mais poderoso o 

trabalho, mais impotente o trabalhador se torna; quanto mais rico de espirito o 

trabalho, mais pobre de espirito e servo da natureza se torna o trabalhador (MARX, 

2004, p. 82). 

 

Assim sendo, o trabalhador é privado de usufruir dos bens que ele produz. Como 

exemplo temos o caso da Nike, que paga um salário tão baixo, que o trabalhador não 

consegue comprar um tênis que produz, ou seja, o trabalhador perde o domínio da sua vida. O 

trabalho estranhado transforma-se numa atividade de muito sofrimento, na maioria das vezes 

o trabalhador sente que a atividade que ele realiza não pertence a ele, e só o faz porque precisa 

garantir a sua sobrevivência.  

O trabalhador também é privado da sua liberdade, ―o homem (o trabalhador) só se 

sente livre e ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar, quando muito ainda 

habilitação, adornos etc., e em suas funções humanas [se sente] como animal [...]‖ (idem, p. 

83). Isso torna o trabalho estranhado uma atividade desumana, em que o próprio homem o 

realiza apenas para satisfazer as suas necessidades físicas. Portanto, o homem faz do trabalho 

uma atividade vital consciente, que o distingue da atividade vital animal. Assim, ―[...] porque 

é um ser consciente, faz da sua atividade vital, da sua essência, apenas um meio para sua 

existência” (Marx, 2004, p. 85).   

Dando sequência à análise teórica, nesta parte do estudo pretendo tecer breves 

considerações sobre as categorias trabalho e educação, ou seja, a relação do trabalho com o 

ato educativo para a emancipação humana. 

 

Trabalho e o Ato educativo para emancipação humana 

Falar da origem da educação é nos remeter a tempos antigos, porque não dizer pré-

histórico, porque assim como o trabalho, a educação surge igualmente com o próprio homem. 

Saviani (2007, p. 154) ressalta que ―a origem da educação coincide, então, com a origem do 

homem mesmo‖. O homem sentiu a necessidade de educar as novas gerações, por exemplo, 
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ensinar a caçar, pescar, plantar, ou seja, ensinar os ofícios para manter sua própria 

subsistência. Esse processo ocorria por meio da educação informal, na transmissão de saberes 

das gerações mais velhas para as mais novas. Assim sendo, ―eles aprendiam a trabalhar 

trabalhando. Lidando coma natureza, relacionando-se uns com os outros, os homens 

educavam-se e educavam as novas gerações‖ (idem, p. 154).   

 Ainda conforme esse autor ―a divisão dos homens em classes provoca a divisão da 

educação‖ (idem, p. 155). Surge, portanto, um tipo de educação destinada para a classe 

proprietária, donos das terras, que detinham todo o poder, e outro tipo de educação destinada 

aos não proprietários (escravos ou serviçais), responsáveis pelo trabalho braçal. A escola 

surge a partir dessa educação destinada à classe proprietária, consequentemente, essa forma 

específica de educação contribuiu para a separação entre educação e trabalho, ou seja, 

separação entre aqueles que iriam dispor de tempo livre para estudar e os que seriam 

responsáveis pela atividade produtiva. Nas palavras do autor,  

 

[...] com a divisão dos homens em classes a educação também resulta dividida: 

diferencia-se, em consequência, a educação destinada à classe dominante daquela a 

que tem acesso à classe dominada. E é ai que se localiza a origem da escola. A 

educação dos membros da classe que dispõe de ócio, de lazer, de tempo livre passa a 

organizar-se na forma escolar, contrapondo-se a educação da maioria, que continua a 

incidir com o processo de trabalho (idem, p. 155-156). 

 

Do mesmo modo, ―após o surgimento da escola, a relação entre trabalho e educação 

também assume uma dupla identidade‖ (idem, p.157). No caso daqueles que desenvolviam o 

trabalho manual, o processo de ensino ocorria no mesmo ambiente de trabalho, contrapondo a 

isso, aquele ensino realizado na escola era destinado aos que iriam desenvolver o trabalho 

intelectual. No entanto, ―a relação trabalho-educação irá sofrer uma nova determinação com o 

surgimento do modo de produção capitalista‖ (Saviani, 2007, p. 158). E a escola será a 

principal responsável pela disseminação dessa nova cultura. A este respeito Saviani e Duarte 

ressaltam que,  

[...] a educação escolar na sociedade capitalista, esta sim, favorável aos interesses da 

classe trabalhadora, é a da luta pela efetivação da especificidade da escola, fazendo 

do trabalho de socialização do conhecimento o eixo central de tudo o que se realiza 

no interior dessa instituição, ou seja, aquilo que dá sentido a sua existência.  Essa 

luta requer ações organizadas no plano dos embates políticos, no plano da formação 

de quadros altamente qualificados, no plano da produção de conhecimento sobre a 

educação e no plano da construção teórica e prática de uma pedagogia que fortaleça 

o trabalho de produção direta e intencional, em cada aluno e em todos os alunos, do 
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domínio dos conhecimentos necessários ao seu pleno desenvolvimento como seres 

humanos (SAVIANI; DUARTE, 2012, p. 3). 

 

Assim, além do objetivo de integrar as novas gerações na sociedade ou no grupo social 

ao qual ele pertence, a educação também tem o papel de preparar esses novos sujeitos para o 

trabalho em sociedade.  Para Severino (2001, p. 67) ―a educação será então concebida como 

investimento intergeracional com o objetivo intrínseco de inserir os sujeitos educandos nas 

forças construtivas do trabalho, da sociabilidade e da cultura simbólica‖.  

O autor ressalta ainda que por ser simbolizada, a prática educacional se envolve com o 

trabalho por meio de três perspectivas. ―Em primeiro lugar, é uma modalidade de trabalho 

para seus agentes, [...]. Segundo, é uma forma de preparação de seus destinatários para o 

trabalho, [...]. Terceiro, a educação se realiza como atividade prática simbolizadora‖ (idem, p. 

70). Consequentemente, ela se constituirá na própria forma de trabalho, cujo sua finalidade 

será preparar as gerações futuras para compor o novo quadro de trabalhadores sociais, além 

disso, o ato educativo desenvolvido por meio da prática simbolizadora é responsável por um 

aprendizado eficaz, que leva o indivíduo a praticar suas atividades, a experimentar coisas 

novas, fazendo e refazendo sua ação, só assim ele irá aprender e se desenvolver, enquanto ser 

social e profissional.   

Desse modo, ―a educação diz respeito à existência humana em toda a sua duração e em 

todos os seus aspectos. [...] A educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus 

membros à sua imagem e em função de seus interesses.‖ (Vieira Pinto, 2010, p. 29). Logo, o 

homem não existe sem educação, ela é o espelho da sociedade, é através dela que ocorre a 

formação dos indivíduos de acordo com os anseios e desejos do grupo social. Cada sociedade 

cria sua própria maneira de educar, com base nos seus princípios e valores sociais. Ainda 

conforme esse autor: 

 

A educação é uma atividade teleológica. A formação do individuo sempre visa a um 

fim. Está sempre ―dirigida para‖. No sentido geral esse fim é a conversão do 

educando em membro útil da comunidade. No sentido restrito, formal, escolar, é a 

preparação de diferentes tipos de indivíduos para executar as tarefas especificas da 

vida comunitária (daí a divisão da instrução em graus, em carreiras, etc.). O que 

determina os fins da educação são os interesses do grupo que detém o comando 

social (VIEIRA PINTO, 2010, p. 32). 

 

Assim sendo, ―[...] o valor da educação se expressa como promoção do homem. [...] a 

educação, enquanto comunicação entre pessoas livres em graus diferentes de maturação 



 

1238 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

humana, é promoção do homem, de parte a parte – isto é, tanto do educando como do 

educador.‖ (Saviani e Duarte, 2012, p. 14). Como ressaltam os autores, essa promoção do 

homem não ocorre de imediato, ela é um processo lento, passo a passo, como se estivéssemos 

subindo o degrau de uma escada em direção ao universo. E essa ascensão não será mérito 

somente do homem individualmente, será em parte do seu educador que desempenhou grande 

esforço durante a sua formação, e do grupo social a qual ele esta inserido, porque o homem 

não é um ser solitário, ele é um ser coletivo. A este respeito Severino explica que,  

 

[...] a educação adquire nova significação e passa a ser entendida como prática social 

e histórica. Esse processo envolve comportamentos, costumes, instituições, 

atividades culturais e organizações burocrático-administrativas. A educação é um 

evento social que se desdobra no tempo histórico (SEVERINO, 2001, p. 72). 

 

Portanto, um dos principais objetivos da educação é a socialização das gerações mais 

novas, no sentido de manter viva a história do seu grupo. Esses valores, comportamentos, 

costumes, entre outros, são passados de gerações a gerações, no entanto eles se adaptam as 

suas respectivas épocas. O ato educativo desenvolve principalmente a função de mediadora, 

―mediação da sociabilidade, sendo sua finalidade inserir as novas gerações no universo social, 

fora do qual não sobrevivem‖. (idem, 2001, p. 72). É por esse motivo que nenhum ser humano 

consegue viver isolado, numa ilha particular, sem que não tenha se quer um momento de 

loucura, porque nós fomos criados para viver em sociedade, interagindo uns com os outros, 

trocando e compartilhando experiências, sejam elas positivas ou negativas. 

De acordo com Vieira Pinto (2010, p. 31), a educação possui um duplo aspecto: 

primeiro a ―[...] incorporação dos indivíduos ao estado existente [...] e o segundo está 

relacionado ao progresso, isto é, necessidade de ruptura do equilíbrio presente, de 

adiantamento, de criação do novo‖. Na sociedade do conhecimento, ou melhor, do 

capitalismo, o aspecto predominante é o primeiro, relacionado à incorporação dos indivíduos 

ao estado existente, ou seja, manter as relações sociais tal como estão, através de um discurso 

de uma falsa meritocracia. Quando na verdade, o que de fato a escola deveria fazer era 

incentivar e disponibilizar condições reais e iguais para todos os indivíduos em busca do seu 

crescimento, do seu progresso, da sua ascensão social, rompendo com as barreiras da exclusão 

e da miséria a qual milhões de pessoas estão submetidos. O autor afirma ainda que:  

 



 

1239 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Esta contradição pertence à própria essência da educação, dada a sua natureza 

histórico-antropológica. Por ser contraditória é que a educação é instrumental (no 

sentido em que a consciência crítica emprega este qualificativo). Quando se verifica 

a simultaneidade consciente de incorporação e progresso, tem se a educação em sua 

forma integrada, isto é, a plena realização da natureza humana (VIEIRA PINTO, 

2010, p. 31). 

 

Esse caráter contraditório da educação é um processo histórico e somente através da 

consciência crítica é que o sujeito consegue entender o verdadeiro sentido do ensino, e o seu 

papel no desenvolvimento pessoal, profissional e social, quer dizer, na formação integral do 

ser humano.  A este respeito Severino (2001, p. 69), salienta que ―a educação é uma práxis 

cujo sentido é intencionalizar as práticas reais pelas quais os homens buscam implementar sua 

existência‖. Ela é, portanto, uma prática mediadora, entre os conhecimentos que nos já 

possuímos, com base na nossa vivência e os novos saberes que adquirimos no ambiente 

escolar. O ato educativo é uma práxis, por que existe uma intencionalidade, seja para 

alienação ou emancipação do sujeito.  

De todo modo, ―a educação é efetivamente uma prática cujo instrumental é formado 

por instrumentos simbólicos de trabalhos e de ação. [...]. Daí a importância do conhecimento 

teórico no trabalho educativo e por isso se fala do papel conscientizador da educação‖ (idem, 

p. 70). Assim sendo, a educação tem a função principal de conscientização dos homens, na 

formação de pessoas, críticas, reflexivas, que conseguem interagir na sociedade a qual estão 

inseridos, e com grande capacidade de decisão.  

O autor explica que essa conscientização do sujeito ―trata-se de um nível de 

conhecimento que não é meramente descritivo, repassador de dados técnicos, mas 

compreensivo, interpretativo, reflexivo, desmascarador de ilusões e falseamentos que 

obscureçam as articulações do poder social, vigentes ideologicamente na sociedade‖ (idem, p. 

70).  Por esse motivo, a importância de um trabalho educativo bem planejado, fundamentado 

em bases teóricas sólidas, que possibilite ao sujeito ampliar os conhecimentos adquiridos 

durante esse processo de conscientização. Ainda conforme esse autor,  

 

[...] a educação se vê como o investimento dos recursos da exterioridade, feito pelos 

sujeitos, com vistas ao desenvolvimento de sua interioridade. Identifica-se com o 

processo do conhecimento e o exercício da consciência. Educar-se é apreender-se e 

se construir cada vez mais como sujeito. [...] a educação é aprendizagem e vivencia 

da cultura simbólica, é experiência de auto-realização. Ela deve ser processo 

intencional de personalização. [...] a educação é investimento na consolidação do 

sujeito autônomo e dotado de vontade. Não cabe á educação ―fazer‖ pessoas, mas 

despertá-las para sua autonomia mediante os recursos da cultura. [...] a educação 
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promove o desenvolvimento da gama de sensibilidades especificamente subjetivas: 

lógica, ética, estética etc (SEVERINO, 2001, p. 80). 

 

Portanto, a educação como prática simbolizadora, transmite aos sujeitos os 

conhecimentos necessários para sua emancipação e transformação, tornando-se indivíduos 

capazes de tomar decisões conscientes e inteligentes sobre as coisas.  Além disso, é despertar 

no sujeito o sentimento de autoconfiança, de sabedoria, revelando a verdadeira essência 

humana indispensável para a formação da sua autonomia e de sua identidade.   

 

Metodologia 

O método escolhido para o desenvolvimento deste trabalho foi à pesquisa bibliográfica 

realizada por meio do levantamento, da seleção e da análise do material publicado a respeito 

do tema. Esse tipo de pesquisa, também denominada pesquisa secundária, proporciona uma 

excelente oportunidade ao pesquisador de refletir e organizar as informações publicadas em 

relação ao tema para, assim, construir seus conhecimentos. (Marconi; Lakatos, 2009).  

Sendo assim, para compreender melhor a temática sobre o Trabalho como categoria 

central da formação humana, foi fundamental buscar embasamento teórico na literatura de: 

Marx (2004); Paulo Netto (2006) e Antunes (2002/2004). Sobre o Trabalho e o Ato educativo 

para emancipação humana utilizamos a literatura específica de: Saviani (2007); Duarte e 

Saviani (2007/2010); Severino (2001) e Vieira Pinto (2010), o que tornou possível a 

compreensão sobre as categorias estudadas. 

 

Resultados  

Passamos a seguir a apresentação dos dados obtidos e, para tanto, esclarecemos que a 

apresentação dos resultados centrou-se na intenção de não perder de vista as duas temáticas 

elencados no início desse estudo.  

Sendo assim, as reflexões iniciais, nos mostraram que o trabalho não só transforma a 

natureza, ele transforma também o sujeito, fazendo surgir o ser social. Assim sendo, o 

trabalho é uma atividade realizada apenas pelo homem, o que o diferencia das outras espécies 

de animais. Portanto, o homem é o produto do seu trabalho, um ser criativo, que elabora seu 

próprio conhecimento, e quando necessário refaz sua prática no sentido de melhorar sua vida.  
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No entanto, na sociedade capitalista, o trabalhador não apenas foi reduzida a condição 

de mercadoria, mais se tornou a mais miserável das mercadorias, pois quanto mais riqueza 

produz, mais pobre ele se torna. Além disso, quanto mais objeto o trabalhador produz, menos 

ele possui e menos ele tem domínio sobre ele. Assim sendo, o trabalhador é privado de 

usufruir dos bens que ele produz, tornando-se obrigado a vender sua força de trabalho. 

Logo os estudos realizados sobre o ato educativo ressaltaram que após o surgimento 

da escola, a relação entre trabalho e educação também sofrem alterações significativas. Nesse 

caso ocorre uma dupla identidade da educação, pois surgem dois tipos de educação, uma 

destinada aos responsáveis pelo o trabalho manual (escravos e serviçais), e outra diferenciada, 

destinada aos que desenvolveriam o trabalho intelectual (homens livres).  

Desse modo, com o surgimento do modo de produção capitalista, a escola será a 

principal responsável pela disseminação da nova cultura, objetivando integrar as novas 

gerações na sociedade e preparar esses novos sujeitos para o mercado de trabalho. Além 

disso, busca à incorporação dos indivíduos ao estado existente, mantendo as relações sociais 

como estão, ou seja, nas mãos de poucos que detêm a maior parte dos bens de consumo.  A 

este respeito Frigotto (2010, p. 2002) afirma que: 

 

A escola que interessa à grande maioria dos que a ela tem acesso – ou que gostaria 

de ter não é a escola requerida pelos interesses do capital. Numa sociedade 

organicamente montada sobre a discriminação e o privilegio de poucos não há 

interesse por uma escolarização que nivela em quantidade e qualidade o acesso 

efetivo do saber.  
 

No entanto, a finalidade da educação é transmitir aos indivíduos os conhecimentos 

necessários para sua emancipação, tornando-se indivíduos capazes de tomar decisões 

conscientes, indispensáveis para o desenvolvimento da sua identidade.  Neste sentido como 

nos explica Frigotto (2010, p. 2015) ―a educação numa perspectiva socialista democrática, 

[...] é de não reduzir os processos educativos a uma concepção unidimensional, mas alargá-los 

na perspectiva omnilateral
1
 [...] que expressa às múltiplas necessidades do humano‖.   

 

Conclusão 

                                                           
1
 Omnilateralidade diz respeito à formação integral do ser humano, desenvolvido em todas as suas 

potencialidades, por meio de um processo educacional que considera a formação científica, tecnológica e 

humanista, a política e a estética, com vistas à emancipação das pessoas.  
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 Procurou-se, neste trabalho, analisar as concepções sobre a centralidade do trabalho e 

do ato educativo para a emancipação humana. Conclui-se, portanto, que o trabalho e a 

educação são categorias centrais para o desenvolvimento da formação humana, bem como 

para a sua emancipação enquanto sujeitos sociais. Portanto, o ato educativo é o principal 

responsável por essa formação, tendo por finalidade à transmissão e a difusão da cultura 

social e da inserção das novas gerações nas forças produtivas do trabalho, objetivando 

pincipalmente a humanização dos sujeitos sociais. 
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RESUMO 
Apresenta reflexões acerca do posicionamento de intelectuais soviéticos frente ao desastre atômico da Central 

Elétrica de Tchernóbil, ocorrido em 1986, na Antiga União Soviética. As reflexões apresentadas foram 

desenvolvidas no âmbito da linha de pesquisa História da Ciência e da Técnica, no Núcleo de Estudos Históricos 

e Literários do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. A pesquisa que subsidiou as 

considerações aqui apresentadas classifica-se, quanto ao tipo, como ―pesquisa teórica‖, e quanto a seu objetivo, 

como ―exploratória‖, uma vez que buscou aproximação inicial e básica em relação ao tema, a fim de sistematizar 

informações para investigações mais detalhadas a serem desenvolvidas futuramente. A abordagem geral do 

estudo foi qualitativa e quanto à natureza, tratou-se de uma pesquisa básica. Em relação aos procedimentos 

técnicos, configura-se como pesquisa bibliográfico-documental, tendo centrado as análises em dados 

qualitativos, com base na Análise do Discurso (AD). Os resultados apontam para falhas do sistema educacional 

soviético em prover informações claras acerca dos riscos da técnica de produção de energia elétrica a partir da 

fissão nuclear, bem como para dificuldades de comunicação entre os intelectuais soviéticos e a sociedade, em 

função de falhas em seus próprios processos formativos acadêmicos e de pressões do Partido Comunista da 

União Soviética (PCUS) para manter a crença de que possuía controle sobre a situação. 

 

Palavras-chave: Intelectuais. União Soviética. Desastre. 

 

ABSTRACT 

This paper Presents reflections about the placement of Soviet intellectuals facing the Atomic disaster of 

Tchernóbil power station, occurred in 1986, in the former Soviet Union. The reflections have been developed 

within the framework of the research the history of science and technology, at the center of Historical and 

Literary Studies of the Federal Institute of education, science and technology of Rondônia. The research that has 

endowed the considerations presented here is classified, as to type, as "theoretical research", what about your 

goal, such as "exploratory", once sought initial and basic approach in relation to the theme, in order to 

systematize information for more detailed investigations to be developed in the future. The general approach of 

the study was qualitative as to the nature, it was a basic search. In relation to the technical procedures, appears as 

a bibliographic-documentary search, having focused the analysis on qualitative data, based on Discourse 

Analysis (DA). The results point to flaws of the Soviet educational system to provide clear information about the 

risks of the technique of electric power production from nuclear fission, as well as communication difficulties 

between the Soviet intellectuals and society, on the basis of their own academic formation processes and 

pressures of the Communist Party of the Soviet Union (CPSU) to maintain the belief that had control over the 

situation. 
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Keywords: Intellectuals. The Soviet Union. Disaster. 

 

Introdução 

O desenvolvimento dos processos produtivos industriais demanda fontes de energia. 

Essa demanda é crescente desde o século XVIII, quando a Inglaterra e outros países da 

Europa Central iniciaram o processo de Revolução Industrial.  

A Revolução Industrial promoveu um conjunto de transformações econômicas, 

tecnológicas e sociais, impulsionadas pela transformação técnica na produção manufatureira, 

marcou a passagem do sistema de produção agrário e artesanal para outro, de cunho 

industrial, dominado pela maquinaria e, além disso, foi decisiva para a consolidação do 

Capitalismo. Apresentava-se como símbolo da modernidade e do progresso e trazia consigo 

promessas de bem-estar e prosperidade. 

Ao passo em que o progresso técnico trouxe melhorias em vários aspectos da vida 

humana, como por exemplo, mais conforto e redução dos custos de determinados produtos, 

agora elaborados em série e a um valor mais acessível, a forma como foi apropriado 

comprometeu os recursos ambientais em quase todo o planeta e agravou as desigualdades 

sociais, intensificando a estrutura de classe. Em seu percurso acirraram-se os antagonismos 

entre os capitalistas (detentores dos meios de produção) e o proletariado, a classe 

trabalhadora, responsável pela sustentação dos processos produtivos e geração de riqueza. A 

opressão dos primeiros sobre o segundo tornou-se insustentável e a intensificação desses 

conflitos resultou na Revolução Russa de 1917, que possibilitou, em 1922, a construção da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma organização política e econômica que se 

postou, por 75 anos como o principal contraponto ao modelo capitalista de produção. 

A União Soviética teve como seu principal desafio garantir a produção dos diversos 

gêneros necessários à vida (de alimentos e remédios a equipamentos eletrônicos e satélites), 

em moldes socialistas (coletivizado), com fito de serem distribuídos de forma equânime, 

evitando a concentração de riquezas nas mãos de uns poucos. Todavia, para assegurar o bom 

êxito desses processos de produção, era necessária uma fonte perene de energia, de modo que 

a energia nuclear apareceu como boa oportunidade, já que seria uma alternativa ao uso de 

combustíveis fósseis.  
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A técnica de geração desse tipo de energia já era conhecida pelos soviéticos, assim 

como também era conhecida a tragédia de Hiroshima e Nagasaki, bombardeadas pelos 

Estados Unidos com duas bombas atômicas, ao final da Segunda Guerra Mundial. O poder de 

destruição do átomo era conhecido, no entanto, o Estado Soviético defendia a tese de que o 

poder atômico poderia ser usado para a paz, mediante produção de energia nuclear limpa, para 

iluminar os campos e as cidades e promover desenvolvimento. Em tese poderia (e pode), 

contudo, falhas humanas e técnicas também são passíveis de acontecer e, infelizmente 

acontecem. 

No dia 26 de abril de 1986, por volta de uma hora e vinte minutos da manhã uma série 

de explosões destruiu o reator e o prédio do quarto bloco da Central Elétrica Atômica de 

Tchernóbil, situada próxima à fronteira entre a Ucrânia e a Belarús, à época integrantes da 

URSS. 

O acidente atômico de Tchernóbil foi o mais grave desastre tecnológico do século XX, 

tendo resultado na morte de mais 200 mil pessoas, contaminado atmosfera, bacias 

hidrográficas e mais de 1,8 milhões de hectares de terras úteis da perspectiva do ecúmeno 

(ALEXSIÉVITCH, 2016). De acordo com Souza et. al (2014), 500 toneladas de combustível, 

700 toneladas de grafite e gases radioativos foram lançados na atmosfera com um vazamento 

radioativo que durou 10 dias. Para além dos efeitos sobre a saúde e o meio ambiente, que são 

agora mais bem conhecidos, em razão dos estudos desenvolvidos nas diversas áreas do 

conhecimento, Tchernóbil ainda desafia a História. 

Trinta anos depois, ainda questiona-se a responsabilidade social dos que se viram 

vinculados ao desastre, sobretudo os políticos e intelectuais que direta ou indiretamente 

estiveram envolvidos com o fenômeno e contribuíram para os danos à saúde humana.  

Neste estudo propomos discutir a atuação de intelectuais soviéticas no que diz respeito 

a seu compromisso social com a verdade. Não intentamos julgar esses homens e mulheres que 

viveram segundo a possibilidade de seu próprio tempo, nem acreditamos que seja possível a 

reparação dos danos causados, embora seja legítimo que seus demandantes o exijam. 

Buscamos tão somente contribuir para uma reflexão acerca do comportamento coletivo desses 

intelectuais frente ao desastre, de seus limites e possibilidade de exercício da parrhésia no 

contexto da Guerra Fria e de decadência da URSS. Com isso procederemos a uma crítica de 
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dados aspectos da educação marxista, com vistas a uma problematização histórica do 

fenômeno. 

 

Fundamentação teórica 

 

Este estudo opera com as categorias analíticas de modernidade, experiência e 

parrhesía, tendo como principais referências Giddens (1991), Aleksiévitch (2016) e Foucault 

(2014a, 2014b). 

Para Giddens (op. cit.) a Modernidade configurou-se como uma experiência de 

aceleração do tempo, marcada por inovações tecnológicas e transposição das distâncias 

tradicionais entre tempo e espaço, no entanto, não conseguiu efetivar a maioria de suas 

propostas e promessas, sobretudo aquelas relativas à felicidade e ao bem-estar humano. O fato 

de não se concretizar como esperado resultou em conseqüências negativas que ameaçam a 

própria continuidade da vida, como as guerras, a deterioração do meio ambiente e o poder 

atômico. Vivemos um tempo em que pela primeira vez se percebe a possibilidade de 

destruição em massa e já não se acreditam nas metanarrativas que por longo tempo deram 

estabilidade aos sistemas de crença, como o cristianismo, o socialismo e o capitalismo. 

Muitas das experiências da Modernidade não possuem referências, nunca foram 

enfrentadas anteriormente, de modo que não é possível acessar na memória e história 

exemplos capazes de elucidar as questões postas, e com isso, amplia-se a angústia humana, 

sentida como dissociação em relação ao passado, ruptura do tempo, e presentismo, conforme 

argumentou Hartog (2013). 

Svetlana Aleksiévitch (2016), prêmio nobel de literatura por uma obra de contornos 

historiográficos e qualidade literária inquestionável, elaborou uma história oral de bielorussos 

afetados pelo desastre nuclear de Tchernóbil, sendo ela própria testemunha do traumático 

evento. Com sensibilidade registrou as experiências incompreensíveis e inaceitáveis da 

tragédia, promovendo sofisticada reflexão sobre os limites da técnica, da política e da 

capacidade humana de resiliência e construção de sentido para experiências como as de 

Tchernóbil: 

Sou testemunha de Tchernóbil. O principal acontecimento do século XX, além das 

terríveis guerras e revoluções que já marcaram essa época. Passaram-se vinte anos 

desde a catástrofe, mas até hoje me persegue a pergunta: eu sou testemunha do quê, 

do passado ou do futuro? É tão fácil deslizar para a banalidade. Para a banalidade do 
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horror. Mas olho para Tchernóbil como para o início de uma nova história; 

Tchernóbil não significa apenas conhecimento, mas também pré-conhecimento, 

porque o homem pôs em discussão a sua concepção anterior de si mesmo e do 

mundo. Quando falamos de passado e futuro, imiscuímos nessas palavras a nossa 

concepção de tempo, mas Tchernóbil é antes de tudo uma catástrofe do tempo. Os 

radionuclídeos espalhados sobre a nossa terra viverão cinqüenta, cem, duzentos mil 

anos. Ou mais. Do ponto de vista da vida humana, são eternos. Então, o que somos 

capazes de entender? Está dentro da nossa capacidade alcançar e reconhecer um 

sentido nesse horror que ainda desconhecemos? (ALEKSIÉVITCH, 2016, p.39). 

 

Tchernóbil é uma experiência da modernidade, da ciência e da técnica; um retrato da 

capacidade humana de modificação da matéria para plasmar energia e sonhos de progresso, e 

é também a evidência dos limites de nossa capacidade de gestão desse tipo de problema e de 

compreensão do horror.  

Michel Foucault (2014a; 2014b), por sua vez, nos aproximou da noção de parrhesía, o 

livre falar, o falar-francamente, que traz como problema central: o que dizer, como dizer, 

segundo quais regras, segundo quais procedimentos técnicos e quais princípios éticos? Para o 

autor (2014b), o termo em comento, em seu sentido positivo “consiste em dizer a verdade, 

sem dissimulação nem reserva nem cláusula de estilo nem ornamento retórico que possa cifrá-

la ou mascará-la‖ (FOUCAULT, 2014b, p. 11). 

A parrhesía implica na coragem da verdade, na coragem de se expor a riscos de 

violência e perdas de vantagens pessoais para dizer a verdade, dizer o que precisa ser dito, a 

favor ou contra quem quer que seja. É a expressão máxima do compromisso e da ética para 

com o outro, porque visa dar a ele as condições para tomar as decisões relevantes que 

precisam ser tomadas. Intelectuais e técnicos têm o dever de palavra, e espera-se que suas 

palavras sejam capazes de dirigir a sociedade para um bom caminho, espera-se dele a 

coragem da verdade, no entanto, nem sempre esta se manifesta, seja pela covardia do 

indivíduo, por acordos de grupos políticos ou por falta de clareza e conhecimento. Buscamos 

neste estudo refletir sobre o comportamento de intelectuais soviéticos perante a sociedade, no 

contexto do desastre atômico em resenha. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa desenvolvida classifica-se, quanto ao tipo, como ―pesquisa teórica‖, e 

quanto ao objetivo, como ―exploratória‖, tendo em vista que buscou uma aproximação inicial 
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e básica em relação ao tema, a fim de sistematizar informações para investigações mais 

detalhadas a serem desenvolvidas em um futuro próximo.  

A abordagem geral do estudo foi qualitativa e quanto à natureza, tratou-se de pesquisa 

básica. Em relação aos procedimentos técnicos, configura-se como pesquisa bibliográfico-

documental. 

A coleta de dados foi realizada em livros, sites de notícias e em documentos históricos 

como relatórios e entrevistas. Foram consultados o livro Vozes de Tchernóbil (2016), que 

apesar de classificado como literário apresenta testemunhos históricos relevantes do acidente 

nuclear, o relatório ―Catástrofe de Chernobyl, as consequências para a saúde humana‖ 

(GREENPEACE, 2006), O Relatório Preliminar sobre o Acidente de Tchernóbil (IAEA, 

1986), o Comunicado oficial do Conselho de Ministros da URSS, de 28 de 28 de abril de 

1986, a Declaração do Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica proferida 

durante entrevista coletiva em Moscou, no dia 09 de maio de 1986, e o Pronunciamento do 

Secretário-Geral do Partido Comunista da URSS, Mikhail Gorbatchev, na Televisão Russa, 

em 14 de maio de 1986. 

Os dados foram fichados e serializados por tipo. Ato contínuo procedeu-se às análises, 

centradas na técnica da Análise do Discurso (AD), desenvolvida com base nas orientações de 

Foucault (1996).  

Compreendemos o discurso, desde trabalho anterior (BARBOSA, 2015), como 

acontecimento linguístico e geohistórico, localizável em tempo e espaço, e possível somente 

por meio das condições, recursos e regras pré-estabelecidas e aceitas pelos sujeitos da relação 

dialógica. Por meio desta técnica buscamos destacar os mecanismos sociais de controle do 

discurso em suas atuações interna e externa. Do ponto de vista interno, a memória, o 

esquecimento, a falta de clareza e o pavor foram considerados. No que tange aos mecanismos 

externos de controle do discurso, enfatizamos questões como a interdição, a seleção (que 

separa os discursos, excluindo os que não possuem a ―fala legítima‖) e a coragem da verdade.  

 

Resultados 

 

A Central Elétrica de Tchernóbil foi construída devido à dificuldade de transpor os 

recursos energéticos naturais, que no início da década de 1950 estavam localizados, em sua 
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maior parte (80%) na porção Leste do território, enquanto 80% da população residia na 

porção ocidental daquele território. A produção de energia nuclear apresentava-se como 

alternativa econômica viável para superar o problema, e naquela década a URSS iniciou seu 

programa de eletrificação nuclear, que objetiva levar eletricidade a todas as áreas, inclusive as 

mais remotas. 

Em 1954 seu primeiro reator nuclear, com potência de 5.000 quilowatts entrou em 

funcionamento, gerando energia para a população da cidade de Obninsk, próxima a Moscou, e 

em 1985 o país já era detentor do maior programa de construção de centrais nucleares do 

mundo. A confiança dos técnicos, da população em geral e da classe política dirigente era 

grande e acreditava-se estar promovendo real desenvolvimento, com efetiva distribuição 

social dos benefícios – diferente do que ocorria no Ocidente capitalista. 

O desastre atômico de Tchernóbil, em 26 de abril de 1986, colocou em cheque esta 

convicção e contribuiu para a derrocada da União Soviética e da forma de socialismo que ela 

desenvolvera, uma vez que intensificou as críticas dos países capitalistas sobre a URSS, 

dificultou ainda mais o diálogo Leste-Oeste e minou a própria confiança da sociedade no 

projeto político vigente e em suas lideranças, para mencionar apenas alguns dos fatores. 

A usina de Tchernóbil possuía quatro reatores nucleares do tipo RBMK-1000 (Reactor 

Bolshoy Moshchnosty Kanalny), ou seja, Reator de Grande Potência a Tubos de Pressão, cada 

um com 1000 megawatts de capacidade. Esse tipo de reator tinha como matéria-prima urânio 

enriquecido e originava como subproduto, o plutônio, utilizado em armas nucleares. Não se 

pode esquecer que aquele era o período da Guerra Fria e que a paz armada e a corrida 

armamentista davam a tônica das disputas entre países capitalistas e países socialistas no 

período. 

O desastre ocorreu em um momento em que o reator 4 estava em manutenção para 

testes que visavam fornecer dados para o Estado Soviético acerca da capacidade das bombas 

quando reduzidas as atividades. O reator teve as atividades reduzidas a 7% de sua capacidade 

no momento em que houve aquecimento do núcleo, explosões, e o conseqüente incêndio do 

teto da casa de máquinas e a liberação de radionuclídeos na atmosfera (IAEA, 1986), que 

contaminaram também rios e lagos.  

O desastre era incompreensível para a população, pois não havia referências anteriores 

de situação semelhante. Era incompreensível ser evacuado, ter de abandonar as casas sem 
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poder levar nada, porque a radiação não era um fenômeno conhecido, além do que, é 

invisível. A única analogia possível era com as guerras:  

Quando explodiu o reator, a minha mãe ainda estava viva; ela repetia: ‗O pior, filho, 

nós já passamos. Sobrevivemos ao bloqueio. Nada pode ser pior‘. É o que ela 

pensava. [Mas] surgiu um novo inimigo, e o inimigo se apresentava diante de nós 

com outro aspecto. Nós recebemos uma educação militar. Um pensamento militar. 

Fomos preparados para repelir e liquidar um ataque militar. Para enfrentar guerras 

químicas, biológicas e atômicas. Mas não para expelir radionuclídeos do nosso 

organismo. Nem para medi-los. Nem para vigiar o césio e o estrôncio. Não se pode 

comparar isso com uma guerra, não é exato, mas todos comparam. (Relato de um 

professor do Ensino Primário. Entrevista concedida a Aleksiévitch, 2016). 

 

De início houve uma perplexidade geral. A sensação de que se tratava de manobras 

militares. De um jogo. Mas era uma guerra de verdade. Uma guerra atômica... Algo 

desconhecido para nós: o que temer e o que não temer, o que evitar e o que não 

evitar? Ninguém sabia. E não havia ninguém que pudesse responder (Relato de um 

soldado. Entrevista concedida a Aleksiévitch, 2016). 

 

Para a sociedade soviética, assim como para nós, é possível compreender (mas não 

aceitar) o genocídio praticado pelos nazistas, que possui grau elevado de absurdo; é possível 

compreender (mas não aceitar) a barbárie das guerras e a violência dos processos coloniais, 

pois sabemos os interesses que estavam por trás, a intencionalidade das ações. Eram disputas 

por capital, por controle de territórios e recursos. Compreendemos até Fukushima, o acidente 

nuclear mais recente, ocasionado por um terremoto seguido de um maremoto, mas Tchernóbil 

permanece especialmente complexo, pois o acidente não foi provocado de maneira 

intencional, nem se caracteriza como hazard natural.  

Desse modo, ele expõe o ―lado sombrio da humanidade‖, que segundo Mel (2017, p. 

3)  

[...] até então fora encoberto pela promessa de estabilidade, segurança e felicidade 

(advinda do compromisso com o trabalho e da garantia de direitos), promovida pelo 

Estado de Bem-Estar Social, desde o fim da Segunda Guerra Mundial.  

Ao contrário das instituições modernas em crise, a radiação não conhece fronteiras, 

classe social, nacionalidade, etnia ou ideologia. É um mau invisível, incontrolável, 

imprevisível, que pode afetar a todos, independente da vontade política e econômica 

uma vez que é disseminado. 

  

A radiação é um dos problemas mais complexos da Modernidade e um dos elementos 

mais preocupantes das sociedades contemporâneas, definidas por Beck (1997), como 

sociedades de risco. E no caso de Tchernóbil, a complexidade se fez sentir em grau ainda 

maior devido à convergência com o período de crise de socialismo soviético. Na interpretação 

de Aleksiévitch (2016, p. 49), 
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Confluíram duas catástrofes: a social – aos nossos olhos arruinou-se a União 

Soviética, submergiu sob as águas o gigantesco continente socialista – e a cósmica – 

Tchernóbil. Duas explosões globais. A primeira nos é mais próxima, mais 

compreensível. As pessoas estão preocupadas com o dia a dia, com o cotidiano: o 

que comprar, aonde ir? No que acreditar? Levantar-se novamente sob que bandeira? 

Ou será preciso aprender a viver para si, viver a sua vida? Já a última é 

desconhecida, não sabemos o que fazer, porque ninguém nunca viveu assim. [...] 

Gostaríamos de esquecer Tchernóbil, porque diante dele nossa consciência capitula. 

É uma catástrofe da consciência. O mundo das nossas representações e valores 

explodiu. [...] E assim, vivemos em um mundo enquanto nossa consciência vive em 

outro. A realidade resvala, não cabe no homem.  

  

A análise do excerto permite compreender a vinculação entre os dois fenômenos: a 

deterioração do sentido da vida, das representações e valores, ocasionada pelas mudanças na 

política e na economia, e a incompreensão da tragédia, que dentre os vários sentimentos que 

movimenta, erigi ainda a crise de consciência. 

Esta crise é sentida tanto por aqueles que em alguma medida foram responsáveis pelo 

acidente ou por não contingenciar de modo adequado seus efeitos – por não terem tido a 

coragem da verdade, por não terem exercido a parrhesía perante a sociedade, como por 

aqueles que não tiverem envolvimento direto, mas que são sobreviventes e precisam conviver 

com a memória do evento, tentando dar algum sentido a ele. 

No caso dos primeiros, é provável que o sentimento de culpa seja ainda maior porque 

estão são os que, em alguma medida, sabiam o que estava acontecendo e poderiam ter falado 

francamente à sociedade, informado-a da gravidade da situação para que ela pudesse também 

compreender e buscar se resguardar, mas não o fizeram.  

A própria URSS foi omissa e protelou em assumir o acidente e revelar a dimensão dos 

riscos aos qual a sociedade estava sujeita. Nem mesmo os soldados enviados para a área da 

explosão foram informados do que se tratava e não tiveram, portanto, possibilidade de 

escolha. Ao todo, mais de 8 mil soldados e ―voluntários‖ foram utilizados para conter o 

incêndio, limpar os destroços, edificar uma cúpula de proteção à casa do reator, para conter a 

radiação, evacuar pessoas, derrubar árvores, matar animais e enterrar a terra contaminada. 

Somente no dia 28 de abril de 1986, pressionada por cientistas suecos que 

monitorávamos níveis de radiação sobre aquele país foi que URSS assumiu ter havido um 

acidente nuclear. Essa informação, todavia foi transmitida exclusivamente aos interlocutores 

externos (cientistas). Sua população não recebeu nenhum comunicado oficial em cadeia 

nacional, apenas informações esparsas e pouco claras: ordens de evacuação das aldeias no 
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raio de 30 Km do local do desastre, sem informações sobre o porque, nem para onde iriam, e 

com a falsa promessa de que em dois dias poderiam retornar para suas casas. 

Somente no dia 30 de abril, o jornal Pravda, mencionou o assunto, e apenas 18 dias 

após o acidente, ou seja, em 14 de maio, Mikhail Gorbáchev, na época secretário-geral do 

Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética fez um pronunciamento púbico, 

cujo extrato transcrevemos abaixo: 

É a primeira vez que nós entramos em choque com esta força terrível que é a energia 

nuclear fora de controle. Consciente das características extraordinárias e perigosas 

do acidente de Chernobyl, o Politburo tomou a si a responsabilidade por toda a 

organização dos trabalhos visando a absorver o mais rapidamente possível o 

acidente e circunscrever suas conseqüências. 

[...] Então, o que ocorreu? Segundo os relatórios dos técnicos especializados, houve 

um repentino aumento da potência do reator durante a paralização da operação da 

quarta unidade. A liberação de considerável quantidade de vapor e a subseqüente 

reação acarretaram a formação de hidrogênio, sua explosão, a destruição do reator e 

emissões radioativas (GORBÁCHEV, 1986). 

  

No excerto do pronunciamento de Gorbáchev ficam claras duas coisas: 1- a decisão do 

comitê central do PCUS em contingenciar o problema, sem nenhuma menção à necessidade 

de discutir tecnicamente as formas de proceder, sem menção à possibilidade de pedir ajuda 

internacional de especialistas e muito menos de debater o assunto com a sociedade, 2- a 

pressa em explicar o que ocorreu, sem detalhar o caso, o contexto e expondo as informações 

em linguagem pouco acessível à população comum. Uma explicação que nada explica. Nota-

se ainda total ausência de informação para a população atingida: quais seriam os próximos 

passos do governo, o que deveriam esperar, como deveriam agir.  

Seu discurso evidencia mais preocupações técnicas e com a política internacional do 

que com a vida das pessoas e o meio ambiente, como se pode conferir na transcrição abaixo: 

Todos os aspectos do problema - o desenvolvimento do projeto, o projeto 

propriamente dito, a tecnologia, seu aproveitamento - são objeto de análise 

minudente por parte da comissão governamental. 

[...] Tão logo consigamos as primeiras informações concretas, transmitiremos as 

mesmas aos governos estrangeiros através dos canais diplomáticos (GORBÁCHEV, 

1986). 

 

Mas não só políticos foram omissos ou faltaram com a verdade relativa à gravidade da 

situação. Intelectuais e técnicos também cometeram a mesma falha. Zóia Danílovna Bruk, na 

época inspetora do serviço de Proteção da Natureza relata: 

As pessoas do campo são as que mais dão pena, porque sofrem sem culpa, como as 

crianças. Porque Tchernóbil não foi inventado pelo camponês, que tem com a 

natureza uma relação de confiança, e não de rapinagem, uma relação de cem anos, 
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mil anos. Segundo os desígnios divinos. E elas não entenderam o que aconteceu, 

elas queriam acreditar nos cientistas, em qualquer pessoa instruída como se 

fosse um sacerdote. E ainda por cima afirmaram a elas: ‗Está tudo bem. Não há 

nada de mal. Apenas lavem as mãos antes de comer‘. Eu compreendi, não 

imediatamente, mas depois de alguns anos, que todos nós participamos... de um 

crime... (Zóia Danílovna Bruk, entrevista concedida a Aleksiévitch, 2016 – grifos 

nossos). 

 

A expectativa das pessoas ―comuns‖ em relação aos intelectuais é que sejam capazes 

de instruí-las com conhecimentos seguros. Os intelectuais teriam a função de direção 

intelectual e moral dos demais segmentos sociais. A relação entre intelectuais e povo deveria 

ser, portanto, de honestidade e confiança. Quando isso não ocorre é porque uma crise já está 

instaurada, e estimamos que esta expresse, do ponto de vista coletivo, falhas do processo 

educativo. Esta educação teria falhado em promover de fato a democracia e alijado as pessoas 

de um compromisso com a verdade, sob o rótulo de um relativismo que é ideológico e 

nefasto. Em todo caso parece ser mais fácil dizer que a verdade é relativa do que assumir as 

conseqüências de um discurso parrhesiástico. 

A educação na União Soviética foi decisiva para a consolidação do Socialismo Real. 

Desde a Revolução a instrução pública e o combate ao analfabetismo foram assumidos como 

compromisso do socialismo para a superação das desigualdades de classe e a consolidação do 

comunismo. Para tanto se almejava uma educação moderna, crítica dos sistemas anteriores e 

capaz de promover, pela integração da base propedêutica com a base técnica, o homem 

omnilateral, capaz de desenvolvimentos múltiplos: de teoria e ação, de ética e domínio 

técnico, de autoconhecimento e doação (MANACORDA, 1989). No entanto, com o passar do 

tempo essa educação adquiriu contornos autoritários e determinados conteúdos científicos 

foram negligenciados. A ênfase recaiu em um currículo favorável à produção e limitado em 

sua abordagem, desencorajando a crítica e argumentação que pudessem se contrapor ao 

regime. 

A falta de ―coragem da verdade‖, que em parte se justifica pelas pressões do alto 

comando soviético em tentar não gerar pânico, teve conseqüências nocivas à saúde e à vida 

humana, e não seria incorreto falar que foram atos criminosos, de atentado do próprio Estado 

contra sua população, em nome do interesse político de manutenção do poder. Vassíli 

Boríssovitch Neresténko era diretor do Instituo de Energia Nuclear da Academia de Ciências 

da Belarús e ousou falar francamente sobre o problema, desafiando seus superiores e as 

lideranças políticas quanto aos erros que estavam cometendo em subestimar o problema. Foi 
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processado, perseguido politicamente, exonerado do cargo e acabou por sofrer um enfarto. 

Sua narrativa é um dos mais ricos testemunhos que há sobre a manipulação da verdade em 

Tchernóbil: 

Já haviam se precipitado sobre a nossa atmosfera milhares de toneladas de césio, 

iodo, chumbo, zircônio, cádmio, berílio, boro, quantidade incalculáveis de plutônio 

[...] ao todo 450 tios de radionuclídeos. Uma quantidade equivalente a 350 bombas 

atômicas como a que lançaram sobre Hiroshima. Era preciso falar sobre física. Sobre 

leis da física. Mas se falava sobre inimigos. Buscavam-se inimigos. Cedo ou tarde 

deverão responder por isso. 

‗Um dia você se justificará‘, falei a Sliunkóv, ‗dizendo que não era mais que um 

construtor de tratores (ele tinha sido diretor de uma fábrica de tratores) e que não 

entendia nada de radiações; mas eu sou físico e tenho ideia das consequências‘. 

(Vassíli Boríssovitch Neresténko, entrevista concedida a Aleksiévitch, 2016). 

 

A jornalista Irina Kisseliova acrescenta: 

Um dia chegamos à aldeia Tchudianí – 150 curie. À aldeia Malínovka – 59 curie. Os 

habitantes receberam doses cem vezes superiores às dos soldados que vigiavam as 

zonas de experiência com bombas atômicas. [...] Cem vezes! O dosímetro estrilava, 

a agulha saía de escala. E nos escritórios dos colcozes, penduravam informativos 

assinados por radiologistas do distrito, em que estes asseguravam que as cebolas, as 

verduras, os tomates e os pepinos eram perfeitamente comestítveis. [...] O que dizem 

agora esses radiologistas distritais? E o secretário distrital do Partido? Como se 

justificam? (Irina Kisseliova, entrevista concedida a Aleksiévitch, 2016). 

[...] Quantos documentos destruídos... Testemunhos perdidos para a ciência. Para a 

história. Seria bom encontrar agora aqueles que deram essas ordens. Como se 

justificariam? O que inventariam? Eu nunca os perdoarei. Nunca! (Irina Kisseliova 

entrevista concedida a Aleksiévitch, 2016). 

 

Sequer a profilaxia de iodo, recomendada em casos de vazamento atômico foi 

administrada à população, sobre o pretexto de não causar pânico e não gerar ―radiofobia‖. 

Como resultado dessa inação, os casos de cânceres de tireóide aumentaram exponencialmente 

(mais de 60 mil casos) e ―Dada a particularidade de períodos de longo estado latente – que 

pode ser associada ao câncer de tireóide –, novos casos induzidos por Chernobyl podem 

emergir nas décadas que estão por vir‖ (GREENPEACE, 2006, p. 5)  

No caso dos intelectuais soviéticos é pertinente pensar sua atuação na ótica gramsciana 

(GRAMSCI, 2004), que os concebe como elementos relevantes no processo de formação de 

uma consciência crítica das massas e de organização de suas ações políticas. O intelectual não 

é, contudo, um ser idealizado e superior aos demais elementos da sociedade, um ser livre das 

determinações do mundo real, independente do mundo material e político que o cerca. Assim, 

é previsível que seus discursos serão pautados pelos regimes de verdade de seu tempo e de 

sua sociedade e só os que possuem a coragem da verdade e senso ético consolidado 
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conseguirão transpor esse sistema de crenças, esses sistemas de verdades coletivamente 

aceitos e professados. 

Os intelectuais soviéticos foram formados sob rígida disciplina e obediência ao 

Partido, de modo que se submetiam às orientações e ordens recebidas, pois elas quase sempre 

se harmonizavam com suas convicções. Marat Filíppovitch Kokhánov, ex-engenheiro chefe 

do Instituto de Energia Nuclear da Academia de Ciências da Belarús comenta o assunto: 

Antes de tudo havia a fé de que o mundo em que vivemos é belo e justo, e de que o 

nosso homem estava acima de tudo, era a medida de todas as coisas. A derrocada 

dessa fé levou muitas pessoas ao infarto ou ao suicídio [...] Porque quanto você 

perde a fé e fica sem convicções, já não é mais um participante e sim um cúmplice, e 

para você já não há perdão. É assim que eu entendo (Marat Filíppovitch Kokhánov, 

entrevista concedida a Aleksiévitch, 2016). 

 

Diante da crença, desse ―amor impiedoso‖ (ZIZEK, 2013), conforme relatado acima, é 

preciso considerar a cultura soviética e seu Partido como fatores limitantes das possibilidades 

de exercício da parrhesía por parte de seus intelectuais. Além do que, o caráter novel e veloz 

do evento, sua gravidade e complexidade desafiavam a própria cognição. Nem todos 

possuíam informações claras do que tinha acontecido, do era a radiação, quais seriam seus 

efeitos e que medidas tomar para contê-la. As decisões políticas e técnicas eram tomadas na 

própria temporalidade do evento e a urgência da situação nem sempre permitia a necessária 

reflexão. A situação é compreensível. O que incomoda, todavia, é que passados 30 anos desse 

evento intelectuais sobreviventes da catástrofe não retomaram discursivamente o problema, 

não se dedicaram a um debate público, reconhecendo os erros, compartilhado as experiências 

construídas na busca por consolidar um conhecimento honesto sobre o fato. 

 

Conclusão 

 

O desastre atômico de Tchernóbil foi uma experiência singular que causou forte 

impacto na vida social da população de países como Ucrânia, Rússia e Belarus, que na época 

compunham a URSS. Também afetou a estrutura política da URSS, intensificando as críticas 

dos países capitalistas sobre ela. 

Do ponto de vista histórico, pode ser considerado como um evento de ruptura e 

desconforto, na medida em que não havia, na herança legada pelo passado, experiência 

semelhante capaz de auxiliar seu entendimento. Tchernóbil inaugura um novo tempo, onde o 
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mal é silencioso e não respeita regras. Nele imperam as leis da física, que em sua grande parte 

são desconhecidas das pessoas comuns, e mesmo de alguns intelectuais.  

Ele é a consolidação mais contumaz da crítica à Modernidade e dos limites da 

capacidade humana. Sua população até hoje se esforça para compreendê-lo e construir algum 

sentido, como bem expressou a prêmio Nobel de literatura Svetlana Aleksiévith. 

No estudo em tela questionou-se a atuação de intelectuais soviéticos frente à sociedade 

local no contexto do desastre nuclear, tendo em vista que aos intelectuais foi atribuído, no 

socialismo, o papel de direção das massas, de orientação intelectual e moral. Deles se 

esperava e se espera a coragem da verdade, a parrhesía, o falar franco e honesto. No entanto 

muitos desses intelectuais falharam em alertar a sociedade sobre o que de fato estava 

ocorrendo, sobre os perigos da radiação e sobre como poderiam agir para minimizar os danos. 

Com isso, comprometeram a saúde e a vida de milhares de pessoas.  

Concluímos que essas falhas em parte se explicam pelas escolhas pessoais (escolhas 

de não assumir os riscos da parrhesía) e em parte pelo tipo de educação que receberam e pelo 

tipo de fé que professavam. A educação na União Soviética adquiriu contornos autoritários, 

centrados na produção e não na reflexão ética e filosófica, na responsabilidade para com o 

outro. O dever e a responsabilidade ensinados foram os deveres e responsabilidades em 

relação ao Estado. Por outro lado, essa educação também foi ineficiente em consolidar 

conhecimentos científicos, de modo que quando o acidente ocorreu apenas a menor parte da 

população tinha noção do que fosse a radiação e de suas conseqüências socioambientais. 

Esses intelectuais foram educados em um sistema de obediência e de confiança no Comando 

Central do PCUS. A crença em sua capacidade de gestão dos problemas e de provimento do 

bem comum era sincera, o que fez com que muitos se calassem perante os erros técnicos e 

políticos observados e com os quais se tornaram coniventes. Atualmente, alguns desses 

intelectuais reconhecem os erros que cometeram e assumirem terem sido cúmplices de atos 

criminosos, outros, por sua vez, justificam que eram ―homens soviéticos‖ e apenas cumpriram 

ordens. 

Este estudo teve caráter exploratório e buscou iniciar uma reflexão sobre o assunto. As 

fontes utilizadas são limitadas e espera-se ampliá-las para aprofundar o estudo, todavia, as 

reflexões aqui postas são relevantes para estudos introdutórios sobre o tema e apresentam boa 

sistematização. 
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Para os estudos posteriores recomenda-se ampliar o corpus documental com novas 

fontes que expressem relatos e histórias de vida de intelectuais. 
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RESUMO 

Este artigo é resultado das leituras e reflexões realizadas em grupo sobre educação e marxismo, como parte de 

todas as atividades, reflexões e estudos proporcionados pelas disciplinas do curso de Licenciatura em Educação 

do Campo, da turma de Ciências Humanas e Sociais, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de 

Rolim de Moura. Em linhas gerais busca-se discutir alguns elementos construtivos da relação entre marxismo e a 

pedagogia histórico-crítica de Demerval Saviani. Objetiva-se relatar a origem da pedagogia histórico-crítica e 

destacar o método da didática na perspectiva desta pedagogia, através de pesquisas bibliográficas. Este artigo foi 

estruturado em dois momentos. No qual o primeiro mencionaremos qual seria o lugar da educação na teoria 

marxista. No segundo momento o texto trata da pedagogia histórico-crítica, sua origem e métodos didático. E por 

fim, aponta-se que a pedagogia histórico-crítica se pauta em conceitos marxistas. 

 

Palavras chaves: Educação. Marxismo. Pedagogia Histórica-Crítica. 

 

ABSTRACT 

This article is a result of the group readings and reflections on education and Marxism, as part of all the 

activities, reflections and studies provided by the subjects of the Undergraduate Course in Field Education, from 

the Humanities and Social Sciences, Federal University of Rondônia (UNIR), Rolim de Moura Campus. In 

general lines, it is tried to discuss some constructive elements of the relation between Marxism and the 

historical-critical pedagogy of Saviani. The objective is to report the origin of historical-critical pedagogy and to 

highlight the method of didactics in the perspective of this pedagogy, through bibliographical research. This 

article was structured in two moments. In which the first we will mention what would be the place of education 

in Marxist theory. In the second moment the text deals with historical-critical pedagogy, its origin and didactic 

methods. And finally, it is pointed out that historical-critical pedagogy was based on Marxist concepts. 

 

Keywords: Education. Marxism. Historical-Critical Pedagogy. 

 

 

Introdução 

 

O pensamento de Marx demonstra ser bastante complexo no sentido de compreensão, 

isto é, exige uma grande demanda de tempo para o estudá-lo e compreende-lo. Não é nossa 
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intenção aqui fazer uma análise profunda do pensamento marxista. Isso exigiria um estudo 

mais minucioso e profundo dos escritos de Marx. No entanto, buscamos com este trabalho 

apresentar alguns elementos construtivos da relação entre marxismo e pedagogia histórico-

crítica de Demerval Saviani, através de pesquisas bibliográficas. 

Em suas obras, Marx oferece algumas contribuições de suas ideias que contribuem 

para o campo da educação. Para Karl Marx, a educação é um objeto de pesquisa que está 

inserida numa sociedade com luta de classes. No entanto, a sua obra deixa-nos alguns 

princípios importantes que devem ser levados em conta, quando quisermos estabelecer uma 

prática educacional transformadora do contexto social no qual estamos inseridos, o tão 

famoso sistema capitalista. 

As tendências pedagógicas críticas podem ser um caminho para a superação desta 

atual situação, pois se baseiam em movimentos sociais, filosóficos e antropológicos, 

atendendo ao momento histórico no qual estão inseridas. Um excelente exemplo de uma 

pedagogia comprometida com uma prática educacional transformadora do contexto social é a 

pedagogia histórico-crítica de Saviani, que se fundamenta no materialismo histórico-dialético. 

Trata-se de uma pedagogia fundamentada no marxismo e elaborada a partir das condições 

concretas da sociedade brasileira. Esta pedagogia propõe uma prática docente comprometida 

com o processo ensino-aprendizagem, com o desenvolvimento das funções das psíquicas 

superiores instrumentalizando os educandos para que estes rompam com a alienação e a 

barbárie, colocando-se conscientemente no âmbito social.  

Inicialmente o presente artigo procura abordar alguns escritos de Marx que fazem 

referência ao campo da educação, embora o grande teórico não tenha dado muita ênfase neste 

campo de estudo, mas que fica claro o modelo de educação que ele imaginava ser necessário 

para que houvesse uma melhor distribuição das riquezas, que fosse mais justa entre a classe 

burguesa e proletária. Marx via a educação como a saída da exploração que o sistema 

capitalista impunha aos trabalhadores. Na sequência discute-se a origem e o método didático 

da pedagogia histórico-crítica, uma nova pedagogia que se fundamenta no materialismo 

histórico-dialético, que surge como uma possível solução para a saída do sistema vigente. 

 

Educação na teoria marxista 
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A educação nos escritos marxistas não está totalmente explícita ou não é algo fácil de 

ser examinado tendo em vista que Marx não se ocupou direta e especificamente da elaboração 

teórica no campo da educação. Ela não estava no mesmo plano do que o trabalho, a ideologia, 

o homem ou a dialética, a temática da escola e educação ficava mais no segundo plano. 

Mesmo assim há uma vasta produção no sentido de que a educação seja voltada para o 

proletariado, para que posteriormente possa haver uma revolução da classe proletária. Marx 

foi e ainda é uma influência decisiva para a história da educação. Apresentaremos o método 

crítico-dialético como expressão da contribuição de Marx para a educação. Essa influência 

marxista pode ser notada nos mais variados campos da educação: didática, teorias da 

educação, história, políticas, gestão, avaliação, entre outros. 

Um exemplo dessa grande influência marxista é o autor Dermeval Saviani que se 

destaca, no que diz respeito às concepções pedagógicas, com sua pedagogia histórico-crítica. 

Saviani expõe sua aplicação do pensamento de Marx à educação, em especial, tendo como 

foco, a educação brasileira.  

 

A vitalidade do marxismo se expressa não apenas pela persistência dos problemas 

por ele formulados, mas também por sua capacidade de exercer a crítica tanto 

externamente, isto é, em relação sua à sociedade burguesa à qual se contrapõe, 

quanto internamente, quer dizer, em relação às diferentes apropriações de Marx e do 

marxismo efetuadas por aqueles que se definem como marxistas (SAVIANI, 1991, 

p. X). 

 

Quanto às passagens dos escritos de Marx referidas à educação, elas se encontram 

clara e didaticamente destacadas na obra de   Manacorda. No livro Marx e a Pedagogia 

Moderna, existe um precioso exame da influência de Marx na educação contemporânea. 

Manacorda apresenta também a pedagogia ―marxiana‖. 

 

Vamos situar no desenvolvimento do pensamento de Marx e Engels essas teses 

pedagógicas e suas motivações, isto é, a necessidade de eliminar a propriedade 

privada, a divisão do trabalho, a exploração e a unilateralidade do homem, para 

atingir um pleno desenvolvimento das forças produtivas e a recuperação da 

onilateralidade (MANACORDA, 1991, p. 22). 

 

Manacorda (1991) recorre a outros textos para mostrar a pedagogia de Marx, entre 

estes está o Manifesto comunista que destaca o caráter reformista e utópico desse princípio 

educacional proposto por Engels. A base de sua crítica é apontar que a ideia preferida pelos 

burgueses é o ensino, em especial o ensino industrial universal. Verdadeiramente, afirma 

Marx, o significado de ensino para os economistas filantrópicos é treinar cada operário no 



 

1262 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

maior número possível de ramos de trabalho, de modo que se ele vier a ser retirado de um 

desses ramos (por desenvolvimento da máquina ou por mudanças na divisão do trabalho) 

possa mais facilmente ser alocado em outro.  

Em sua obra ―O manifesto do Partido Comunista‖, Marx (1968, p. 21) destaca a 

seguinte passagem referente ao ensino: ―Ensino público e gratuito a todas as crianças.  

Abolição do trabalho das crianças nas fábricas em sua forma atual. Unificação do ensino com 

a produção material‖. 

Em um segundo momento, Marx se manifesta, no texto das ―Instruções aos delegados 

do Conselho Geral Provisório do I Congresso da Associação Internacional dos 

Trabalhadores‖, sobre o conteúdo pedagógico que, a seu ver, deveria constituir o ensino de 

caráter socialista. 

Neste sentido Marx visava necessário uma prática educacional que transformasse a 

sociedade, onde a escola tivesse um papel fundamental nesta transformação. Na sua 

concepção, segundo Souza (2012, s/p), em primeiro lugar ela desmascararia todas as relações 

sociais (relações de dominação e exploração) estabelecidas pelo sistema capitalista que se 

integra no âmbito da sociedade, que tornaria cada indivíduo consciente da realidade social na 

qual ele está inserido, em segundo lugar, Marx via necessário o militância pela abolição das 

desigualdades sociais, pelo fim da dominação e exploração de uma classe superior a outra; 

Por último, pela transformação da sociedade. Ele destaca isso muito bem nos seus escritos no 

manifesto comunista: 

Por ensino entendemos três coisas: Primeira: ensino intelectual; Segunda:  educação 

física, dada nas escolas e através de exercícios militares; Terceira:  adestramento 

tecnológico, que transmita os fundamentos científicos gerais de todos os processos 

de produção e que, ao mesmo tempo, introduza a criança e o adolescente no uso 

prático e na capacidade de manejar os instrumentos elementares de todos os ofícios. 

Com a divisão das crianças e dos adolescentes dos 9 aos 17 anos em três classes 

deveria estar vinculado um programa gradual e progressivo de ensino intelectual, 

físico e tecnológico... A união do trabalho produtivo remunerado, ensino intelectual, 

exercício físico e adestramento politécnico elevará a classe operária acima das 

classes superiores e médias (MARX, ENGLES, 1968, p. 26-27). 

 

Das ideias de Marx sobre a educação pode se destacar ainda a discussão sobre ensino 

politécnico e tecnológico. No livro ―Marx e a pedagogia moderna‖, Manacorda (1991, p. 171) 

cita que para Marx: 

 

O primeiro sublinha o tema da disponibilidade para diferentes trabalhos e suas 

variações, ao passo que o segundo sublinha, com sua unidade teoria e prática, o 

caráter de totalidade ou unilateralidade do homem, não mais dividido ou limitado 
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apenas ao aspecto manual ou apenas intelectual (prático-teórico) da atividade 

produtiva. O ensino tecnológico (ciências aplicadas à produção) é o que caminha para 

uma perspectiva de sociedade socialista, ao passo que o ensino politécnico caminha 

para o ensino industrial universal que Marx criticou, já que não é essencial para 

modificar a relação de trabalho do operário. 

 

Em 1875, ano da redação das ―Notas à margem do Programa do Partido Operário 

Alemão‖, conhecidas como ―Crítica ao Programa de Ghota‖, Marx (1875, p. 45) com uma 

intervenção no programa, faz uma observação sobre a educação: 

 

Educação popular (ou ensino elementar) para todos? O que se quer dizer com essas 

palavras? Acredita-se, talvez, que na sociedade atual (e apenas dessa se trata) o 

ensino possa ser igual para todas as classes? Ou, então, pretende-se que as classes 

superiores devam ficar coativamente limitadas àquele pouco de  ensino  –  a  escola  

popular – única compatível  com  as  condições  econômicas,  tanto  dos 

trabalhadores assalariados quanto dos camponeses?... Ensino geral obrigatório, 

instrução gratuita... O parágrafo sobre  as  escolas  deveria,  pelo  menos,  pretender  

escolas técnicas  (teóricas  e  práticas)  em  união  com  a  escola popular... Proibição 

(geral) do trabalho das crianças... Sua efetivação – se  fosse  possível  –  seria  

reacionária  porque,  ao regulamentar  severamente  a  duração  do  trabalho  

segundo as várias idades e ao tomar outras medidas preventivas para a proteção das 

crianças, o vínculo precoce entre o  trabalho produtivo  e  o  ensino  é  um  dos  mais  

potentes  meios  de transformação da sociedade atual. 

 

Podemos dizer que infelizmente, de acordo com Souza (2012, s/p), o que Marx 

estabeleceu como princípios não tem sido colocado em prática, ―uma vez que o modelo de 

educação que temos no Brasil é altamente exclusivo, discriminatório, onde só os indivíduos 

da classe dominante têm reais chances de alcançar uma melhor posição social no interior de 

seu grupo‖. Tendo assim uma grande divisão entre a burguesia e classe operária. Diante esta 

situação, vendo que na atual conjuntura há uma grande necessidade de uma educação que 

seja libertadora, que leva a emancipação dos direitos da classe trabalhadora, vendo como a 

saída a pedagogia histórico-crítica. 

 

Pedagogia histórico-crítica: origem e método didático 

 

Saviani,1991, destaca que na pedagogia histórica-crítica a educação escolar é 

valorizada, tendo o papel de garantir os conteúdos que permitam aos alunos compreender e 

participar da sociedade de forma crítica, superando a visão de senso comum. A ideia é 

socializar a saber sistematizado historicamente e construído pelo o homem. 

Esta concepção nasceu das necessidades postas pela prática de muitos educadores, 

pois as pedagogias tradicionais, nova e tecnicista não apresentavam características 
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historicizadoras; faltava-lhes a consciência dos condicionantes histórico sociais da educação 

(SAVIANI, 2007). 

 A Pedagogia Histórico-Crítica é um marco no movimento educacional brasileiro, 

porém pouco desenvolvida no cotidiano das escolas. Pois formação dos profissionais da 

educação brasileira são defasadas, não tendo o comprometimento com o processo de ensino 

aprendizagem, deixando assim o ensino educacional uma grande lacuna na aprendizagem dos 

alunos. 

Gasparin (2005) aceitou o desafio lançado pelo professor Dermeval Saviani de se 

construir uma didática para a Pedagogia Histórico-crítica. Após a conclusão de seu doutorado 

o professor Gasparin engajou-se nessa tarefa. Fundamentando-se no materialismo histórico-

dialético propôs uma didática segundo a qual parte-se da síncrese (realidade empírica, 

imediata) e por meio da análise (abstração) chega-se a síntese (concreto pensado). 

Essa didática tem como objetivo um equilíbrio entre teoria e prática, envolvendo os 

educandos em uma aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos e políticos, para 

que estes sejam agentes participativos de uma sociedade democrática e de uma educação 

política.  

Gasparin (2005) estruturou cinco passos que formam a didática da Pedagogia 

Histórico-Crítica e exigem do educador uma nova forma de pensar os conteúdos que devem 

ser enfocados de maneira contextualizada em todas as áreas do conhecimento humano. Esta 

didática teoriza o acontecimento da teoria e a didática A seguir os passos estruturados por 

Gasparin (2005): 

1º Passo Prática Social Inicial Nível de desenvolvimento atual do educando: se 

expressa pela prática social inicial dos conteúdos. Tem seu ponto de partida no conhecimento 

prévio do professor e dos educandos. É o que o professor e alunos já sabem sobre o conteúdo, 

no ponto de partida, em níveis diferenciados. Esse passo desenvolve-se, basicamente, em dois 

momentos: 

a) o professor anuncia aos alunos os conteúdos que serão estudados e seus respectivos 

objetivos; 

b) o professor busca conhecer os educandos através do diálogo, percebendo qual a 

vivência próxima e remota cotidiana desse conteúdo antes que lhe seja ensinado em sala de 
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aula, desafiando-os para que manifestem suas curiosidades, dizendo o que gostariam de saber 

a mais sobre esse conteúdo. 

2º passo Problematização: consiste na explicação dos principais problemas postos pela 

prática social, relacionados ao conteúdo que será tratado. Este passo desenvolve-se na 

realização de: 

a) uma breve discussão sobre esses problemas em sua relação com conteúdo científico 

do programa, buscando as razões pelas quais o conteúdo escolar deve ou precisa ser 

aprendido; 

b) em seguida, transforma-se esse conhecimento em questões, em perguntas 

problematizadoras levando em conta as dimensões científica, conceitual, cultural, 10 

histórica, social, política, ética, econômica, religiosa etc, conforme os aspectos sobre os quais 

se deseja abordar o tema, considerando-o sob múltiplos olhares. Essas dimensões do conteúdo 

são trabalhadas no próximo passo, o da instrumentalização. 

3º passo Instrumentalização: Essa se expressa no trabalho do professor e dos 

educandos para a aprendizagem. Para isso, o professor: 

a) apresenta aos alunos através de ações docentes adequadas o conhecimento 

científico, formal, abstrato, conforme as dimensões escolhidas na fase anterior; os educandos, 

por sua vez, por meio de ações estabeleceram uma comparação mental com a vivência 

cotidiana que possuem desse mesmo conhecimento, a fim de se apropriar do novo conteúdo. 

b) neste processo usa-se todos os recursos necessários e disponíveis para o exercício 

da mediação pedagógica. 

4º passo Catarse: é a expressão elaborada de uma nova forma para entender a teoria e a 

prática social. Ela se realiza: 

a) por meio da nova síntese mental a que o educando chegou; manifesta-se através da 

nova postura mental unindo o cotidiano ao científico em uma nova totalidade concreta no 

pensamento. Neste momento o educando faz um resumo de tudo o que aprendeu, segundo as 

dimensões do conteúdo estudadas. É a elaboração mental do novo conceito do conteúdo; 

b) esta síntese se expressa através de uma avaliação oral ou escrita, formal ou 

informal, na qual o educando traduz tudo o que aprendeu até aquele momento, levando em 

consideração as dimensões sob as quais o conteúdo foi tratado. 
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5º passo Prática social final - novo nível de desenvolvimento atual do educando, 

consiste em assumir uma nova proposta de ação a partir do que foi aprendido. Este passo se 

manifesta: 

a) pela nova postura prática, pelas novas atitudes, novas disposições que se expressam 

nas intenções de como o aluno levará à prática, fora da sala de aula, os novos conhecimentos 

científicos; 

b) pelo compromisso e pelas ações que o educando se dispõe a executar em seu 

cotidiano pondo em efetivo exercício social o novo conteúdo científico adquirido. 

O autor João Luiz Gasparin em seu livro ―Uma didática para a pedagogia histórico-

crítica‖, que propõe uma didática para essa pedagogia, destaca: 

Para o desenvolvimento desta proposta pedagógica, tornar-se como marco 

referencial epistemológico a teoria dialética do conhecimento, tanto para 

fundamentar a concepção metodológica e o planejamento de ensino-aprendizagem, 

como a ação docente-discente (GASPARIN, 2011, p. 3). 

 

Se esta didática fosse implementa e veiculada nas escolas, seria uma forma de ter um 

novo olhar para a educação. Os educadores pensariam e viram uma educação renovada, mais 

adequada com a realidade dos educandos, mais para isso seria necessário muito esforço, 

estudo, experimentações, coragem para inovar, divergir, arriscar e assumir desafios. 

 

Considerações finais  

 

Concluímos que apesar de Max não ter escrito nada específico sobre a educação, e 

dando ênfase mais para a questão do trabalho, homem, ideologia e a dialética. Os seus escritos 

são muito relevantes e produtivo para a compreensão da educação atual e para uma formação 

de uma educação qualificada e ideal para todas as classes.  

 Uma educação que leve à emancipação e à transformação da sociedade em que 

vivemos ainda é um ideal a ser perseguido, principalmente no Brasil. Nosso contexto hoje é 

diferente em relação ao tempo de Marx, no entanto, a ideologia burguesa mudou apenas a 

camuflagem de sua estratégia de dominação, pois ainda continua sendo a força do mais forte 

que prevalece, fazendo que a classe dominante tenha vantagem sobre a classe operária. 

Desta forma, podemos afirmar, com base nesses pensamentos, que Marx propõe uma 

prática educacional transformadora, onde a escola teria basicamente um duplo papel: 1°- 

Desmascarar todas as relações sociais (relações de dominação e exploração) estabelecidas 
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pelo capitalismo no âmbito da sociedade, tornando cada indivíduo consciente da realidade 

social na qual ele está inserido; 2° - Militar pela abolição das desigualdades sociais, pelo fim 

da dominação e exploração de uma classe sobre outra; Por último, pela transformação da 

sociedade. No entanto, cabe a cada um de nós, educadores, lutar para o estabelecimento de um 

ideal de educação como Saviani propunha com sua pedagogia Histórico-crítica, um ideal de 

educação comprometido com a transformação da realidade social, assim como também 

idealizava Marx. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo problematizar a abertura desacerbada de Instituições de Ensino Superior privadas 

nos últimos anos no Brasil, fazendo uma reflexão pertinente sobre o objetivo ideológico desse fato histórico, 

político e econômico. O Capitalismo Neoliberalista, caracteriza-se pela mercantilização que é explicada pela 

dialética materialista histórica estudada por Karl Marx no sec. XIX quando aborda a sociedade que se tornou 

uma grande empresa tornando irresistível a comercialização de uma ideologia dominante, nesse processo 

incluíram-se sujeitos de classes subalternas que são condicionados a normatização e alienação política onde o 

valor não é a visão reflexiva a o desenvolvimento social e sim a neutralidade a mecanização do pensamento 

social. Uma sociedade que se fortifica por meio da neutralidade reflexiva e política da exploração do trabalhador 

pelo capitalista sendo assim o ensino superior privado mercantilista apresentado social nos últimos anos se 

tornou parte do processo para manutenção desse formato social. As Universidades Privadas mercantilistas não se 

preocupam como desenvolvimento político social, mas como o lucro, desenvolvendo uma educação massificada, 

limitada apenas conhecimento técnico específico. Entretanto a educação dependendo da sua perspectiva política 

é o único agente transformador quando ela acontece de forma ética compromissada com a emancipação social e 

pode ser um agente transformador de ideias políticas e da exploração social por meio da compreensão da 

realidade histórica, econômica, política e social que iremos possibilitar reflexões, ações, enfim uma ruptura na 

ideologia hegemônica neoliberal. Parafraseando Paulo Freire (1987) ―ao povo é preciso conscientizar e 

politizar‖. 

 

Palavras-chaves: Capitalismo, Ensino Superior, Mercantilização. 

 

ABSTRACT 

This article aims to problematize the unhappy opening of private higher education institutions in recent years in 

Brazil, making a pertinent reflection on the ideological objective of this historical, political and economic fact. 

Neoliberalist Capitalism is characterized by the commodification that is explained by the historical materialistic 

dialectic studied by Karl Marx in sec. XIX when it approaches the society that became a great company making 

irresistible the commercialization of a dominant ideology, in that process they included subjects of subaltern 

classes that are conditioned to normatization and political alienation where the value is not the reflexive vision to 

the social development and yes the neutrality of mechanization of social thought. A society that fortifies itself 

through the reflexive and political neutrality of the exploitation of the worker by the capitalist, thus being the 

private higher education mercantilist social presented in the last years became part of the process to maintain this 

social format. The Private Mercantilist Universities do not care as social political development, but as profit, 

developing a mass education, limited only specific technical knowledge. However, education depending on its 

political perspective is the only transforming agent when it happens in an ethical manner committed to social 

emancipation and can be a transforming agent of political ideas and social exploration through the understanding 

of historical, economic, political and social reality that we will allow reflections, actions, finally a rupture in the 

neoliberal hegemonic ideology. To paraphrase Paulo Freire (1987) "the people need to be aware and politicize". 

 

Key-words: Capitalism, Higher education, Mercantilization. 
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Introdução  

O presente texto tem como objetivo discutir sobre o processo de mercantilização do 

ensino superior que vem ocorrendo no Brasil ao longo dos últimos anos, levando em 

consideração as perspectivas economicistas e políticas desse processo histórico. Ao longo dos 

últimos anos o ensino Superior se tornou um mercado lucrativo dentro sistema capitalista a 

finalidade de modelagem massificada dos trabalhadores proletários com a sujeição do Estado 

para como mercado.  Contudo.  O ensino superior privado mercantilista é produto do 

capitalismo visto que é um espaço que vem se relacionando condicionalmente com o mercado 

econômico político neoliberal proposto para os países capitalistas periféricos. 

O neoliberalismo é uma nova fase do capitalismo, que se impôs a partir do começo 

dos anos 1980. Considerando seus traços mais gerais nos países do Centro, como 

nos Estados Unidos e na Europa, destacam-se três características: uma dinâmica 

mais favorável da mudança tecnológica e da rentabilidade, a criação de rendas a 

favor das classes mais abastadas, e a redução da taxa de acumulação. O 

imperialismo na era neoliberal pode se caracterizar pela hegemonia dos Estados 

Unidos, que drenam fluxos enormes de renda do resto do mundo. Mas esse domínio 

é solapado pelos desequilíbrios externos crescentes do país, a expressão de uma 

onda extraordinária de consumo por parte das famílias. (DUMÉNIL E LEVY, 

2007, p.01) 

 

A mercantilização da Universidade ou o Capitalismo Universitário não está 

preocupada com o desenvolvimento social, educacional, ou desenvolvimento político para 

uma emancipação reflexiva e crítica da sociedade e sim com o lucro com a neutralidade e 

como desenvolvimento técnico dos trabalhadores para um prosseguimento uma continuidade 

do sistema econômico Capitalista. 

Formou-se no mundo atual uma massificação no ensino superior uma concepção 

capitalista dos grandes grupos de dominam o mercado, e se constitui por meio da modelam da 

sociedade através do ensino superior provado que visa formar apenas tecnicamente os 

acadêmicos assim postergam uma ideologia hegemônica que tem como objetivo neutralizar a 

emancipação social humana.  O ensino Superior se tornou um mercado lucrativo dentro 

sistema capitalista com sua finalidade que é a modelagem massificada dos trabalhadores 

proletários com a sujeição do Estado para como mercado.  Contudo, 

 

[...] desde o inicio da década de 1990, os analistas financeiros têm chamado a 

atenção para o potencial de a educação se transformar num dos mais vibrantes do 

mercado no Sec. XXI [...] O crescimento do capital educacional tem sido 

exponencial e as taxas de rentabilidade são das mais altas: 1000 Libras Esterlinas 

invertidas em 1996 valerão 3405 em 2000 ou seja, uma valorização de 240% 
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enormemente superior á  taxa da valorização do índice geral da bolsa de Londres, o 

FTSE: 65% ( Hirtt, 2003:20). Em 2000 o fórum EUA-OCDE, concluiu que o 

mercado global da educação se estava a transformar uma parte significativa do 

comercio mundial de serviço (SANTOS, 2008, p.29). 

 

O capitalismo acadêmico no Brasil chega para uma classe de pessoas que não 

conseguem se inserir nas poucas universidades públicas oferecidas pelo Estado Brasileiro, o 

ensino privado acaba sendo um caminho para os filhos dos trabalhadores que saem do ensino 

básico público precário e defasado, pessoas que não conseguem desenvolver suas 

competências na educação básica assim não conseguem disputar as poucas vagas que existem 

nas Universidades Públicas, de igual para igual com as que saem de um ensino básico 

particular, por exemplo.  

Na maioria das vezes o que resta para os filhos dos trabalhadores é continuar sua 

formação nas Universidades ou Faculdades Particulares que não tem um compromisso com a 

educação emancipatória os filhos dos trabalhadores acabam condicionados a uma formação 

técnica normativa e desvinculados da política emancipatória, da liberdade reflexiva.  

   

O processo histórico da mercantilização do Ensino Superior no Brasil 

A educação no Brasil passou por várias mudanças durante os últimos 20 anos, mas 

essas mudanças todas que desencadeiam o processo de capitalização do ensino superior 

privado isso aconteceu quando o Brasil transita pela Ditadura que ocorreu entre os anos de 

1965 a 1985 quando os militares governam ditatorialmente o Brasil.  

Nos anos 60 dentro do governo Militar houve muitas mudanças com a implementação 

da Reforma Universitária em 1968 que tinham com algumas das suas principais caraterísticas 

à criação do vestibular, abertura para as Universidades privadas e o desligamento de alunos ou 

professores considerados subversivos e a dita modernização das Universidades Brasileiras.  

 

O ensino superior privado que surgiu após a Reforma de 1968tende a ser 

qualitativamente distinto, em termos de natureza e objetivos, do que existia no 

período precedente. Trata-se de outro sistema,estruturado nos moldes de empresas 

educacionais voltadas para a obtenção de lucro econômico e para o rápido 

atendimento de demandasdo mercado educacional. Esse novo padrão, enquanto 

tendência subverteu a concepção de ensino superior ancorada na busca da 

articulação entre ensino e pesquisa, na preservação da autonomia acadêmicado 

docente, no compromisso com o interesse público, convertendo sua clientela em 

consumidores educacionais (MARTINS, 2009) 
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Muitas medidas foram tomando forma a partir do pensamento político ideológico dos 

Governos militares, os militares eram capitalistas e tinham como plano de governo formar 

mão de obra técnica para trabalhar nas Indústrias recém-instaladas no Brasil durante esses 

anos todos de ditadura que se caracterizou principalmente na perspectiva educacional foi a 

repressão política ideológica, tinha um projeto de desenvolvimento para o Brasil que 

perpassava pela educação. Contudo objetivo neoliberal do governo era formar pessoas neutras 

incapazes de pensar politicamente isso ficou claro com todas as políticas públicas que se 

efetivaram ao longo desses anos todos e acabou doutrinando a alienação política e ideológica 

toda uma geração. Assim,  

 

Entre 1965 e 1980, as matrículas do setor privado saltaram de 

142 mil para 885 mil alunos, passando de 44% do total das matrículas para 64% 

nesse período. Em sua fase inicial, ou seja, desde o final 

dos anos de 1960 até a década de 1970, a expansão do setor privado 

laico ocorreu basicamente através da proliferação de estabelecimentos isolados de 

pequeno porte. A partir da segunda metade da década de 1970, o processo de 

organização institucional do setor privado sofreu uma transformação gradual. Num 

primeiro momento, alguns estabelecimentos isolados transformaram-se em 

federações de escolas, através de um processo de fusão. Num momento posterior, a 

partir do final da década de 1980, o movimento de transformação de 

estabelecimentos isolados em universidades se acelerou: entre 1985 e 1996, o 

número de universidades particulares mais do que triplicou, passando de 

20 a 64 estabelecimentos. Tudo leva a crer que a expansão das universidades 

privadas foi orientada pela percepção de seus proprietários de que a existência de 

estabelecimentos maiores, oferecendo cursos mais diversificados, teria vantagens 

competitivas no interior do mercado do ensino superior (MARTINS, 2009). 

 

A mercantilização do ensino superior se caracteriza pela abertura de Universidades 

Privadas que fazem educação um produto cujo objetivo principal finalidade é o lucro numa 

perspectiva capitalista Neoliberal que vem dominando o mercado de uma forma globalizada 

massificada dentro dos países periféricos, semiperiféricos e centrais.  

 

As concepções Marxistas sobre o Ensino Superior Privado 

A sociedade capitalista na qual estamos inseridos é identificada como um sistema 

econômico político que visa apenas o lucro o capitalismo Neoliberalista, a produtividade, o 

ganho enfim o capitalismo produz uma hegemonia dominante por meio da luta de classes, é 

uma forma pela qual a burguesia rica busca manter seu processo de busca do poder absoluto 
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encontra fortalecer e enraizar suas ideias privativa e abusiva dentro das relações sociais 

mediando o condicionamento da classe mantenedora do capitalismo que são os trabalhadores 

operários os proletários de tal forma que essa classe operaria não consegue se vê como 

condicionada não consegue entender a luta de classes explicita nesse processo de exploração e 

manutenção da burguesia. 

A maioria das pessoas que frequentam as Universidades Privadas no Brasil são de 

camadas pobres são operários e filhos de operários, essa afirmação sobre o cenário 

mercantilista da Universidade Privada nos leva a pensar sobre o verdadeiro sentido de 

existência desse tipo de ensino privado cujo o objetivo é o lucro para uma clientela de alunos 

condicionados.  

A transformação da educação superior numa mercadoria educacional é um objetivo 

de longo prazo e esse horizonte é essencial para compreender a intensificação da 

transnacionalização desse mercado atualmente em curso. Desde 2000, a 

transnacionalização neoliberal da universidade ocorre sob a égide da organização 

mundial do comércio no âmbito do acordo geral sobre o comércio de serviços 

(GATS). A educação é um dos doze serviços Abrangidos por este acordo e o 

objetivo deste é promover a liberalização do comércio de serviços através da 

eliminação, progressiva e sistemática, das barreiras comerciais. (SANTOS,2004, 

p.22)  

 

Essas intuições Privadas existem e surgiram do neoliberalismo e para sustentar o 

próprio sistema neoliberal visto que o estado transfere esse papel que é formação 

Universitária para o Sistema econômico que é o Capitalismo. 

A luta de classes é inerente a esse processo, de fato existe uma ideologia dominante na 

construção de um mercado neoliberal que é manutenção da estrutura social dominante uma 

determinação de classes antagônicas já estabelecidas como mantenedora do sistema 

Capitalista hegemônico. Marx já afirmava em sua teoria sobre o condicionamento necessário 

para a manutenção da alienação proletária que sustenta o capitalismo. 

 

A inculcação ideológica serve-se de análises sistematicamente enviesadas contra a 

educação pública para demonstrar que a educação é potencialmente uma mercadoria 

como qualquer outra e que a sua conversão em mercadoria educacional decorre da 

dupla constatação da superioridade do capitalismo, enquanto organizador de 

relações sociais, e da superioridade dos princípios da economia neoliberal para 

potenciar as potencialidades do capitalismo através da privatização, desregulação, 

mercadorização e globalização. (SANTOS, 2004, p.38) 

 

Refletiremos assim sobre as seguintes questões, qual é o verdadeiro sentido de se 

mercantilizar o ensino superior? Qual é a classe de pessoas que ganha com a mercantilização 

do Ensino Superior? Em que medida a política do neoliberalismo e a hegemonia burguesa 
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influência da massificação proletária da Universidade privada?  São perguntas inerentes que 

devem ser levadas em consideração ao processo político na justificação do conflito social nas 

lutas de classe e a própria alienação massificada dos trabalhadores. 

A abertura do Ensino Superior Privado para as massas tem uma finalidade nítida em 

longo prazo visto que se formou um paradigma excludente desenvolvido por suas definições 

que são: 1. A construção de um ensino superior alienado politicamente, promovido pelas 

classes dominantes com relação direta da ação do Estado com o sistema capitalista para 

própria a alienação sobre política, em suma a concretização da hegemonia ideológica através 

do ensino Universitário. 2.  A consolidação do comércio no sistema capitalista a partir da 

lucratividade financeira. A variação da educação superior numa mercantilização para manter 

o próprio sistema capitalista.  

O mercantilismo do sistema capitalista conduz a luta de classe vigente na sociedade 

contemporânea brasileira isso é um fato, contudo todas as implicações desse tipo de educação 

pensada para as massas é fruto de uma globalização esmagadora para com os países 

semiperiféricos conduzido pelos países centrais e fomentado pelo banco mundial, é como se 

ao longo dos anos o sistema capitalista fosse criando raízes cada vez mais consolidadas já 

instrumentalizadas pela ideologia dominante usando a educação para uma lógica de 

funcionamento e regulamentação de um sistema opressor.  

 

O Antagonismo da Emancipação social e o Ensino Superior privado no Brasil. 

O Ensino Superior Privado mercantil, embora recebendo incentivos do Estado, não 

apresenta em seu caráter ideológico a formação crítica reflexiva, sendo excludente em seu 

aspecto politizador. A visão de lucro em detrimento a uma educação que busque fomentar no 

sujeito uma criticidade é antagônica ao movimento de emancipação social oriundo das classes 

de base que em luta por empoderamento das minorias, buscam ascender intelectual e 

socialmente através de formação superior, assim sendo que não se encontra nas instituições de 

Ensino Superior Privadas o aspecto crítico que os baliza as lutas pela emancipação.    

Sendo a alienação política um mecanismo de exclusão social, onde o ensino mercantil 

torna-se instrumento de manutenção da segregação entre as classes, no sentido de que, a 

prática pedagógica exercida por tais instituições vai à contramão das políticas ideológicas de 

caráter emancipatório. Contudo,  
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O que nos parece indiscutível, se pretendemos a libertação dos homens, não 

podemos começar por aliena-los ou mantê-los alienados. A libertação autentica que 

é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. Não é 

uma palavra a mais, oca, mitificante.  É práxis, que implica na ação e na reação dos 

homens sobre o mundo para transforma-lo. Exatamente porque não podemos aceitar 

a concepção mecânica da consciência, que a vê como algovazio a ser enchido um 

dos fundamentos implícitos na visão ―bancaria‖  criticada, é que não podemos 

aceitar , também , que a ação libertadora se sirva das mesmas armas da dominação 

isto é, da propaganda slogans dos depósitos .A educação se impõe aos que 

verdadeiramente se comprometem com a libertação não pode fundar-se numa 

compressão dos homens como seres ―vazios‖ a quem o mundo ―encha‖ de 

conteúdos; não podemos basear-se numa consequência especializada 

mecanicistamente compartimentada, mas os homens como ―corpos conscientes‖ 

consequência  como consequência intencionada ao mundo. (FREIRE, 1987, p.38) 

 

A emancipação social contra põe toda uma hegemonia promovida pela alienação 

capitalista dentro das Intuições de Ensino Superior Mercantilista, a emancipação é uma força 

que nasce a parti de uma educação crítica reflexiva promovida pelas instituições que não estão 

só preocupadas com lucro e sim com a aprendizagem política que vai além da técnica 

especifica, uma educação que não acontece de maneira isolada que promove aprendizagem 

científica e a extensão, essa educação perpassa os muros das Universidades.  A educação 

Emancipatória está preocupada como o desenvolvimento intelectual, social, político e faz 

relação direta com o pensamento do Filósofo Antônio Gramsci sobre a construção do 

Intelectual Orgânico. A emancipação é o princípio da revolução proletária contra a exploração 

capitalista. 

   

O projeto de globalização massificada como instrumento da mercantilização do Ensino 

Superior privado no Brasil. 

Ao longo dos últimos anos o projeto de globalização neoliberal vem se enraizando e 

aumentando as desigualdades sociais entre países centrais e periféricos se faz necessário 

compreendermos o que de fato esse modelo de globalização interfere na vida política e social 

no contexto da luta de classes dentro sistema capitalista. 

 

A globalização neoliberal corresponde a um novo regime de acumulação do capital, 

um regime mais intensamente globalizado que os anteriores, que visa, por um lado, 

de socializar o capital, libertando-o dos vínculos sociais e políticos que no passado 

garantiram alguma distribuição social e, por outro lado, submeter a sociedade no seu 

todo à lei do valor, no pressuposto de que toda atividade social é mais bem 

organizada quando organizada sob a forma de mercado. A consequência principal 

desta dupla transformação é a distribuição extremamente desigual dos custos e das 
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oportunidades produzidos pela globalização neoliberal no interior do sistema 

mundial, residindo aí a razão do aumento exponencial das desigualdades sociais 

entre países ricos e países pobres e entre ricos e pobres no interior do mesmo país. 

(SOUSA SANTOS, 2002, p.13 ) 

 

A Globalização hegemônica conduz o próprio sistema capitalista, os países capitalistas 

Mercantilistas estão divididos em blocos geopolíticos, separadamente e cada bloco tem seu 

papel de produção no sistema capitalista, a exploração e a luta de classes se fundamentam 

separada a parti da posição geopolítica de todos os pais capitalista, todos os países têm seu 

papel e sua função para a manutenção desse sistema, existindo uma correlação direta entra os 

países capitalistas centrais e periféricos fundamentam a globalização hegemonia e conduzem 

o próprio sistema massificando a por meio de uma ideologia dominante através da própria 

cultura.  

Contudo se faz necessário entendermos as lutas de classes que existe entre os países 

centrais ricos e os países periféricos pobres, numa relação de dependência econômica que é 

estabelecida entre os países centrais para com os países pobres e periféricos. Entretanto vem 

crescendo como uma alternativa para contra por a globalização hegemônica um caminho para 

as relações entre os países que é a globalização alternativa ou globalização contra- 

hegemônica. 

O capital social passa, assim, a colaborar na organização da sociedade civil; uma 

orientação estratégica que deve ser adotada para além das conhecidas razões de 

democracia e de cidadania, por motivos econômicos. Depreende-se daí que o 

desenvolvimento do Estado e a superação das ideias neoliberais só ocorrerá no 

momento em que capital social, capital empresarial e capital humano unirem-se na 

busca da emancipação social. Iniciativas cidadãs oriundas do Terceiro Setor, que 

emergem com força neste início de século, também servirão de agentes de reforma 

democrática para a construção de um novo Estado-nação, duma sociedade mais 

justa. (ZEIFERT, 2003, p.18) 

 

A globalização alternativa é um movimento classes de bases que rompem as fronteiras 

físicas em busca de superar o condicionamento imposto pelas classes dominantes de fato essa 

globalização está relacionada diretamente com a emancipação política ideológica com base na 

dialética dentro perspectiva do pensamento reflexivo do intelectual orgânico busca contrapor 

a ideia de massificação. Esse movimento contrário que se baseia no princípio da alteridade 

Cultural no desenvolvimento social reflexivo e político e a parti daí as relações de poder se 

neutralizam, contudo, o resultado desse movimento e o não condicionamento da massifação 

de uma ideologia dominante. 
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Considerações finais  

A mercantilização do ensino superior no Brasil condiz com o contexto das relações de 

poder que permeiam a sociedade capitalista no Século XXI com a forma de dominação que há 

entre os países capitalistas é preciso entender que existe um movimento forte de normatização 

para a continuidade e a manutenção próprio Capitalismo, um condicionamento pensado e 

construído para a neutralidade política.  

O sistema capitalista transforma a educação superior privada mercantilista meio para a 

sua manutenção, a influência que esse sistema exerce na educação está diretamente voltada 

para a sustentação do próprio sistema, no sentido de que a economia exerce total poder sobre 

o a sociedade através controle ideológico.  

Contudo, a mercantilização é apenas uma das características do movimento neoliberal 

dentro do sistema Capitalista que há entre os países ricos e pobres. Como fruto dessa 

educação privada mercantilista constrói-se uma condição social massa alienada, 

impossibilitando uma emancipação proletária a curto e longo prazo. Assim, portanto entende-

se que a Universidade privada mercantilizada é produto do sistema capitalista, agindo de 

maneira política ideológica condicionando politicamente toda uma classe com total apoio do 

Estado e nessa direção acaba se resultando-a a uma estagnação do pensamento político dentro 

da classe proletária. 
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RESUMO 
Este texto compreende um estudo bibliográfico, e tem como objetivo, apoiando-se na Pedagogia histórico-crítica 

principiada por Saviani e na Psicologia histórico-cultural iniciada por Vygotsky, investigar a relação entre a arte 

e os processos de avaliação da aprendizagem, predominantemente nos anos iniciais do ensino fundamental, 

tomadas as relações entre o contexto educacional e a estrutura econômico-social. Parte-se de uma revisão da 

história do ensino de arte no Brasil, desde a chegada dos jesuítas, que transplantaram um modelo europeu e 

católico de transmissão de conhecimento, até a atualidade, com a terceira versão da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) e o estatuto epistemológico do componente curricular de Arte. Caracteriza-se esse 

quadro histórico discutindo as concepções pedagógicas de cada contexto, culminando numa revisão crítica do 

Referencial Curricular para o ensino de Arte de Porto Velho-RO. Infere-se que a plena inserção do indivíduo nas 

esferas sociais entra em contradição com o acesso mínimo aos bens culturais elaborados, isto é, o mínimo ou o 

básico de conhecimento escolar não garante a efetividade do desenvolvimento da generosidade humana em suas 

maiores possibilidades. Conclui-se que a relação entre os conteúdos escolares e o desenvolvimento da 

individualidade, o desenvolvimento das funções psíquicas superiores, pode fornecer subsídios para uma 

avaliação da aprendizagem que compreenda o sujeito histórico em seu movimento. 

 

Palavras-chave: Pedagogia histórico-crítica. Psicologia histórico-cultural. Avaliação da aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

This text comprises a bibliographical study, and has as objective, basedon the Historic-critical pedagogy initiated 

by Saviani and in the Historic-cultural psychology initiated by Vigotski, to investigate the relation between the 

artand the processes of evaluatio no fthelearning, predominantly in the initial years of elementar school, the 

relations between the educational contexto and the socio-economic structure. It was basedon a review of the 

history of arteducation in Brazil, since the arrival of the Jesuits, who trans plant ed a european and catholic 

modelo of transmission of know ledge, up tonow, with the third version of the Brazilian Educational Law of 

Guidelinesand Bases (LDB) epistemological componen to the curricular componentof Art. Characterizes this 

historical framework discussing the pedagogical conception so feach context, culminating in a critical revision of 

the Curricular Reference Framework for the teachin go fartof Porto Velho-RO. It is inferred tha the full insertion 

ofthe individual in the social spheres contradicts the minimal access to the elaborated cultural goods, tha tistosay, 

the minimu morthe basic one ofschol as ticknow ledge does not guarantee the effectiven essof the develop ment 

of the human generi city in its greater possibilities.  We conclude that the relationship between school contentand 

the develop mentof individuality, the developmentof superior psychic functions, can provide support for na 

evaluation oflear ningthat understands the historical subject in his movement.. 

 

Keywords: Historic-criticalpedagogy. Historic-culturalpsychology. Evaluationoflearning. 
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Introdução 

O aprimoramento das capacidades transformadoras do homem e das forças produtivas 

possibilitaram o desenvolvimento e abrangência da arte a níveis sem precedentes. No 

capitalismo, essa prática social é potencializada sob o crivo do mercado mundializado, mas ao 

mesmo tempo é cerceada pelo aspecto alienante das relações de produção sobre as quais se 

assentam as práticas artísticas e a produção do conhecimento. 

Tanto menos no cenário educacional a arte foi protagonista, e a própria relação da 

escola com as forças produtivas não permite que se pense no problema da educação de 

maneira isolado, sem se considerar a sociedade na qual ela emerge e se desenvolve. Partimos 

do ponto que o ensino de arte não é neutro, pois tem que ver, em suma, com o potencial 

criador do homem, da sensibilidade estética, desenvolvimento de técnicas e necessidades e 

apropriação da cultura. 

Nesse sentido, identificamos na avaliação da aprendizagem escolar a possibilidade de 

fazer emergir a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, independente da via 

teórico-metodológica pela qual se constroem na história. Portanto, objetivamos investigar as 

relações entre a arte e a avaliação da aprendizagem, predominantemente nos anos inicias do 

ensino fundamental, pois esse nível se constitui em área de atuação do pedagogo com 

formação inicial, e também porque nessa etapa se discriminam mais explicitamente as áreas 

do conhecimento que compõem o currículo escolar. Dessa maneira, nosso referencial se 

baseia essencialmente na Pedagogia histórico-crítica, principiada por Dermeval Saviani, e na 

Psicologia histórico-cultural, elaborada por Lev Semionovich Vigotski (1896-1934) e seus 

colaboradores. Ambas são teorias contra-hegemônicas e forjadas na luta pela constituição do 

socialismo. 

Um breve histórico da arte na educação 

As práticas genuína ou iminentemente artísticas das tribos que habitavam o território 

que compreende o Brasil não constituem o primeiro modelo de pedagogia do país por dois 

motivos: havia educação, mas não uma pedagogia, e também pelo fato de que a história da 

educação brasileira tende a enfatizar, de maneira geral, a história a partir do ensino 

organizado, sistemático, principalmente nos textos contidos nos documentos oficiais que 

norteiam o ensino escolar. Não obstante, o caráter geral da arte na formação social, na 
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inserção dos tribais nas práticas mais desenvolvidas, não constituíram, pode-se dizer, objeto 

de estudo dos ocupantes portugueses e jesuítas
1
, e em última instância,a educação jesuítica 

não saudava a cultura indígena e nem a forma como ela era passada adiante. 

Baseando-se nos estudos de Florestan Fernandes sobre as tribos Tupinambá, Saviani 

(2008) diz que a transmissão da cultura se dava em processos diretos, orais, por meio de 

contatos primários com a vida cotidiana. Observa-se que os conhecimentos e as técnicas 

sociais eram acessíveis a todos, constituindo uma educação em ato. 

Se as práticas artísticas dessas tribos (artesanato, pintura corporal, dança, escultura, 

etc.) não contavam com a elaboração teórica como elemento mediador e de objetivação da 

arte, pode-se considerar que os mecanismos de transmissão de cultura se constituíam 

majoritariamente pelo contato direto, principalmente através dos sentidos, colocando a 

abstração em segundo plano, no sentido de não tomar a si como objeto do pensamento, da não 

consciência da abstração, mesmo se considerarmos as características socioculturais encerradas 

nos artefatos. 

Ao nos reportarmos à história do século XVI, observamos que a inserção do Brasil no 

que se nomeia mundo ocidental se deu através de um processo envolvendo três aspectos 

articulados: a colonização, a educação e a catequese. A mando de Dom João VI os jesuítas 

criaram escolas, colégios e seminários que se espalharam pelas regiões do território. Por isso, 

se considera que o inicio da História da Educação Brasileira se deu em 1549, o ano que marca 

a chegada dos primeiros jesuítas (SAVIANI, 2004). 

O que houve com o ensino de arte pelos jesuítas foi o transplante de uma forma 

europeia e católica de transmissão de conhecimento, desconsiderando os sons, pinturas, 

ritmos próprios de uma cultura milenar. Em suma, o ensino de arte tinha o intuito de, por 

meio das linguagens artísticas, evangelizar através dos sentidos (SUBTIL, 2011). 

E a utilização da música, da poesia para a evangelização não marcou apenas o 

primeiro modelo de ensino de arte na história do Brasil, mas implica numa exportação de 

padrões artísticos que tendem a influenciar todo o desenvolvimento histórico posterior, 

mesmo após a expulsão dos jesuítas em 1759. 

                                                           
1
 A contribuição dos índios e o interesse em relação a eles, no início da história do Brasil, envolveu apenas a 

conquista de territórios, a exploração do trabalho e os conhecimentos acerca da floresta para garantia de 

mobilidade e segurança dos portugueses inicialmente e dos espanhóis após a sua chegada. 
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A Reforma de Pombal procurou ressaltar aspectos educacionais que os jesuítas 

deixaram a desejar, sobretudo nas Ciências, Técnica e Artes Manuais, resultando na 

introdução do Desenho no currículo do seminário episcopal de Olinda, que foi fundado em 

1800 por Azevedo Coutinho. Destacou-se também a metodologia da Aula Régia de Desenho e 

figura, que era obediente aos códigos neoclassicistas de referência ao conjunto de regras e 

ideais de beleza greco-romana. O ensino do desenho prevaleceu e no final do século XIX e 

início do século XX esse elemento prevaleceu com objetivos pragmáticos, considerando a sua 

aplicação imediata e qualificação para o trabalho (BARBOSA, 2002). 

Nas primeiras décadas da república houveram tentativas de implantar uma educação 

de cunho anarquista, não atrelada aos interesses capitalistas e nem aos sistemas públicos, na 

tentativa de articular trabalhadores e seus filhos no sentido de uma crítica à ideologia 

burguesa. Dentre os teóricos da época, destacou-se José Oiticica (1882-1957), que além de 

sua elaboração teórica de cunho libertário, escreveu poesias, teatro e debruçou-se sobre 

importantes questões linguístico-filológicas (ARANHA, 2006). 

A Semana de Arte Moderna em 1922 trouxe consigo a contestação dos valores 

clássicos estranhados nas práticas artísticas, que resultou na busca pela renovação da arte 

brasileira, onde destacam-se artistas engajados, como Anita Malfatti, Oswald de Andrade, 

Villa-Lobos, Di Cavalcanti e o escultor Vitor Brecheret (SUBTIL, 2011). 

Essas mudanças corroboraram também para uma transgressão nos paradigmas 

psicológicos do ensino de arte. A educação sofreu influência de pesquisas psicológicas norte-

americanas, que desviaram o foco da transmissão do saber para a subjetividade dos sujeitos 

em aprender, isto é, a criança vista como um ser único, ficando a cargo do ensino se basear no 

interesse do aluno, para a satisfação das suas necessidades de autoafirmação como indivíduo 

singular. Essa concepção derivada da pedagogia renovada marcou a educação em geral e o 

ensino de arte em particular, na medida em que a cópia foi substituída pela livre expressão, e a 

reprodução de obras passou a se figurar em criação e experimentação (SUBTIL, 2011). 

Paralela a essa concepção, Barbosa (1991) aponta que durante os anos de 1930 a Arte 

como livre-expressão alcançou o Brasil, quando a passagem da oligarquia para a democracia 

exigiu, no esteio de suas crises, reformas educacionais. O movimento da Escola Nova – já nas 

décadas de 1950 e 1960 –, encabeçado por John Dewey e outros educadores, postulava a arte 

na educação para o desenvolvimento da imaginação, intuição, inteligência da criança. 
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Com efeito, o escolanovismo representa um contraditório movimento histórico na 

educação escolar, principalmente se considerarmos a intensa crítica ao modelo tradicional de 

ensino e a sua pouca efetividade para a melhoria da qualidade da educação. A impotência para 

explicar a educação em sua totalidade, sob as cláusulas de uma leitura psicologicamente 

dicotômica dos processos escolares e dos traços contraditórios da sociedade que garantiu a sua 

ascensão, afiançou a relativização dos conhecimentos escolares, até mesmo a depreciação da 

transmissão de conhecimentos. Nesse sentido, identificamos bases epistemológicas 

fortemente idealistas nos postulados dessa concepção pedagógica, que se situa entre a 

afirmação da subjetividade e criatividade do aluno individual e de uma motivação a partir dos 

seus interesses, o que compreendemos como uma desconsideração dos condicionantes sociais 

da educação escolar e do aluno como um ser concreto. 

Nessa perspectiva, concordamos com Subtil (2009) que considera que o ensino de arte 

como ―livre expressão‖ conduzidas por professores não habilitados significa ―desenho livre‖, 

isto é, deixar que o aluno desenhe sem intervenção de professores e por consequência, sem a 

mediação do conhecimento, uma prática descompromissada com o saber artístico. Duarte 

(2001) explicita os fundamentos dessa concepção ao tratar das diversas formas de 

posicionamentos valorativos contidos nas teorias que endossam o lema ―aprender a aprender‖, 

a exemplo da obra de Roger Cousinet. Assim como o autor, não discordamos da afirmação de 

que a educação escolar deva desenvolver no indivíduo a capacidade e a iniciativa de buscar o 

conhecimento, mas discordamos ao passo em que essa valoração tende a elevar as 

aprendizagens que o indivíduo realiza sozinho mais do que aquelas realizadas por meio da 

transmissão de conhecimentos, como se ao ensinar o professor estivesse cerceando o 

desenvolvimento da autonomia e da criatividade dos alunos. 

Entendemos que essa prática continua ainda em vigência nos anos inicias do ensino 

fundamental, inclusive em outros níveis da educação básica. Essa concepção que ―aproxima‖ 

metodologicamente e processualmente o aprender a fazer do conhecimento exerceu 

posteriormente forte influência sobre a concepção construtivista de educação escolar, um 

ideário fortemente penetrante nos documentos oficiais – que são recorrentemente um hibrido 

teórico – e na prática cotidiana de professores de todos os seguimentos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 4.024 de 1961, 

regulamentada pelo Parecer nº 383 e pelo Decreto 61.400 de 22 de setembro de 1967, instituiu 
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a Educação Musical. Segundo Subtil (2011), essas bases legais resultaram dos princípios 

escolanovistas, sendo estes fundamentados na ideia do desenvolvimento expressivo da criança 

individual, resultando na busca da substituição do Canto Orfeônico e da teoria musical pelas 

práticas rítmico-sonoras, que subsistiram mais nas escolas particulares, sobretudo nas de 

orientação montessoriana, não sendo generalizadas na educação pública em geral. 

A tendência tecnicista na educação brasileira se deu em decorrência do modelo sócio-

econômico desenvolvimentista que germinava no Brasil. O golpe militar cria condições para a 

implementação do mercado e industrialização sob a hegemonia norteamericana, um processo 

que impulsionou e organizou a reforma da educação brasileira (SUBTIL, 2011). Nesse 

sentido, o que impera é a formulação dos aportes norteadores da educação para o preparo 

técnico de aptidões requeridas pelo mercado de trabalho. 

Aqui se faz necessária uma digressão, tendo em vista que, além das teorias crítico-

reprodutivistas, Saviani (2000) destaca as teorias educacionais não-críticas, onde se insere a 

tendência tecnicista, dotada de uma organização racional em contrapartida às interferências 

subjetivas que pudessem comprometer a sua eficiência. Essas teorias, baseadas numa crença 

da autonomia da educação frente aos problemas sociais, se mostraram propensas a intentar 

compreendê-la a partir dela mesma. 

A forma de pensar a educação sistematizada em geral e, por consequência, o lugar da 

arte na educação escolar, se volta necessariamente para o contexto industrial que se 

potencializava sob o mando do capital internacional, que apregoava para a educação a 

formação de um homem com um conjunto de faculdades que servissem ao modo de produção. 

Destacamos que a concepção burguesa de homem e de sociedade exerceram 

considerável influência nesse contexto histórico, reiterando a concepção do homo 

economicus, sobre a qual Frigotto (2010, p. 70) reflete que ―Para a economia burguesa não 

interessa o homem enquanto homem, mas enquanto um conjunto de faculdades a serem 

trabalhadas para que o sistema econômico possa funcionar como mecanismo.‖ Decorre que a 

arte encontra nessa pedagogia o seu empobrecimento teórico-prático.A estreita relação da 

pedagogia tecnicista com a ideologia dominante se reflete também na legalidade legislativa 

educacional da época. 

No contexto da segunda LDB, a lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971, o que marcou os 

aportes legais para a arte na educação foi o estabelecimento de obrigatoriedade curricular para 
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1º e 2º graus da Educação Artística, assim como da Educação Moral e Cívica, Educação 

Física e Programas de Saúde (BRASIL, 1971). 

O encaminhamento prático dessa lei para as séries iniciais foi a integração de áreas e a 

educação artística como atividade, significando a redução da arte como campo de 

conhecimento na formação estética e a manutenção de práticas de livre-expressão. O enfoque 

tecnicista foi incorporado pelo planejamento das escolas, através de um trabalho voltado para 

o treinamento de habilidades e aptidões com a assistência de livros didáticos (SUBTIL, 2009, 

grifo da autora). 

Nesse período, que coincidiu com um impulso de teorias críticas no quadro 

pedagógico e com a amplitude de debates acerca da educação de forma geral nas variadas 

instituições, percebia-se que, nas premissas, as orientações para o trabalho educativo eram 

tanto antagônicas que chegavam a se anular, mesmo que na prática – até o presente momento 

– se vissem imbricadas, garantindo para o ensino de arte uma noção metodológica desligada 

de uma concepção epistemológica do conhecimento artístico. 

Ferraz e Fusari (2010) afiançam que se constatava uma prática de ensino diluída, 

pouco ou nada fundamentada, direcionando as atividades entre o espontaneismo e os aspectos 

técnicos, construtivos, com o uso de materiais, sem compromisso com o conhecimento de 

arte. Em suma, as aulas de Educação Artística orbitavam um saber ―construir‖ artístico e um 

saber ―exprimir-se‖, carentes de aprofundamento teórico-metodológico. 

A partir desse quadro, podemos dizer que não havia direcionamento teórico-

metodológico necessário para uma avaliação da aprendizagem que apreendesse 

significativamente a relação entre os conteúdos escolares e o desenvolvimento do aluno, dado 

que o conhecimento de arte não ocupava lugar central no currículo do professor, sendo assim, 

não poderia ser possível verificar, no processo de ensino e aprendizagem, onde se situa o 

conhecimento acumulado face ao desenvolvimento psíquico, ao desenvolvimento genérico do 

aluno. 

Devido a conjuntura política e econômica, a década de 1980 trouxe uma reavaliação 

crítica sobre o potencial da escola como instância de formação para a cidadania plena. A 

Metodologia Triangular (revista posteriormente como proposta triangular) – baseada no fazer 

artístico, na análise das obras artísticas e a História da Arte – afirmada pelo ensino de Arte, 

sobretudo das Artes Plásticas, na atuação de Ana Mãe Barbosa, foi adaptada à diversas 
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linguagens artísticas e atraiu debates e revisões curriculares, principalmente no estado do 

Paraná (SUBTIL, 2009). 

Ao que podemos observar dessa proposta, ela representa um impulso contra a 

hegemonia da arte na educação como livre-expressão, sem direcionamento, sem a orientação 

dos conhecimentos, e também à arte pela pedagogia tecnicista. Contraditoriamente, se a 

apropriação desse aporte pelos professores é caracterizado pela generalização daquilo que se 

entende como metodologia que parte de uma linguagem artística singular para as demais, 

pode-se ter perdido de vista o elemento metodológico que emerge como próprio de cada 

processo particular de ensino, até mesmo pela afirmação destes, outrossim, essa 

generalização, ao passo em que se torna um aparato de construção de técnicas de ensino 

baseada nos três pilares principais da Proposta Triangular, a própria dimensão artística da 

educação é ofuscada. 

Essa dimensão artística é exposta por Saviani (2011), que relata que a relação dialética 

entre técnica e arte na prática educativa, que emergiu na sua vivência concreta, veio a se 

incorporar na elaboração da pedagogia histórico-crítica. O autor diz que pela dimensão 

técnica no campo da educação é possível identificar na teoria da educação determinadas 

regras que devem ser seguidas, o que implica na repetitividade; já a dimensão artística do 

trabalho educativo reveste-se de originalidade na medida em que ela se define por regras 

intrínsecas, ditadas pela própria obra a ser feita. Daí que essas regras não podem ser 

incorporadas mecânica e externamente na realização da prática educativa. 

O Estado do Paraná se mostra engajado na construção de uma educação escolar 

pautada na Pedagogia histórico-crítica desde o período de redemocratização do país, disso 

decorre o Currículo Básico em 1990, que baseado no Materialismo histórico-dialético 

contempla uma visão de totalidade dos processos de produção artística, envolvendo o 

trabalho, conhecimento e expressão, sendo imperativo democratizar o acesso aos bens 

elaborados, às produções artísticas, como condição para a arte ser concebida como uma 

atividade humana passível de ser apreendida, compreendida e fruída por todos (SUBTIL, 

2011, grifos da autora). A autora destaca ainda que as circunstancias políticas e ideológicas 

dos anos seguintes negaram o dispêndio de envolvimento intelectual na elaboração do 

referido documento, dado que ele foi ignorado nas formulações dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN). 
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Finalmente chegamos ao contexto de implantação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que de acordo com 

Saviani (1997), a conjuntura que recepciona essa lei se assenta em transformações da base 

material da sociedade, ancoradas na revolução microeletrônica. Nesse sentido, sob o mando 

das políticas neoliberais, essa lei substitui a noção de Educação Artística por Arte
2
, o que 

significa, face ao histórico conturbado da arte na educação escolar, um avanço no que se 

refere à concepção de conhecimento artístico, dado o reconhecimento da obrigatoriedade de 

um ―ensino da arte‖ (BRASIL, 1996) na educação básica. 

Com a emergência de temas mais ligados a tecnologia, e em suma, que endossam à 

otimização da educação para o mercado de trabalho, o protagonismo nas disciplinas escolares 

ainda não encontrou na Arte um divisor. A relação fundamental entre arte e necessidade não 

passa necessariamente pelo desenvolvimento do gênero humano, pela demanda de 

desenvolvimento de valores de uso sobre os bens elaborados, mas por uma base de relações 

alienantes. 

Dos documentos oficiais do ensino de Arte 

Nesse sentido, compreendemos que os documentos oficiais do ensino de Arte não 

encerram apenas tentativas de direcionar pedagógica e legalmente a educação escolar, mas 

manifestam a materialidade das contradições históricas da educação brasileira. Dessa maneira, 

prosseguimos nesse histórico com uma breve discussão e crítica sobre as concepções 

inerentes a documentos nacionais e municipais para o ensino de Arte, sempre que tangente 

aos anos iniciais. 

Em âmbito nacional 

A partir de uma leitura da LDB nº 9.394/96, percebe-se que o componente curricular 

de Arte na educação básica transitou entre a obrigatoriedade e não obrigatoriedade – situação 

conferida pela Medida Provisória nº 746 de 2016 –, o que implica necessariamente nas 

condições que determinam a sua necessidade: a relação entre escola e estrutura econômico-

social. Para que fins servirá determinado conhecimento? Com os diversos fatores trabalhistas 

atrelados às crises econômicas, o que impera no ensino escolar, e qual o papel da Arte nesse 

                                                           
2
 Utilizamos também a grafia ―Arte‖ para expressar que estamos tratando do componente curricular. 
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contexto? Os conteúdos escolares que compõem os currículos são também expressão mediata 

dessa relação. 

Esse dispositivo legal dispõe em seu Artigo 24 de regras organizacionais que devem 

ser comuns aos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, e ressalta que: 

V - averificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: 

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais; (BRASIL, 1996). 

Essa concepção é amiúde reforçada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica (DCN) em seus diversos níveis (BRASIL, 2013). 

Sobre esses aspectos qualitativos e quantitativos da avaliação da aprendizagem, 

Luckesi (2011) esclarece que com a LDB de 1971, onde esses termos já apareciam, fez-se 

uma confusão terminológica, onde os educadores compreendiam que a qualidade denotava 

aspectos afetivos dos educandos, e a quantidade os aspectos cognitivos. Com efeito, o ato de 

avaliar é uma atribuição de qualidade que se assenta numa quantidade (dados relevantes), o 

que implica ser constitutivamente qualitativa. 

A ênfase ao rendimento escolar denota o foco da educação brasileira em promover o 

aluno por meio da classificação, em detrimento da sua real aprendizagem. Para formar um 

aluno capaz de ampliar a sua visão de mundo e de exercer criticidade sobre a realidade, é 

necessário o desenvolvimento de professores capazes de analisar criticamente tal realidade. 

Entretanto, sendo imperativo medir e não avaliar, esses profissionais se distanciam das 

condições para superar esse contexto (MACEDO, 2012). 

No que se refere aos conteúdos do ensino de Arte na educação básica, onde se incluem 

os anos iniciais do ensino fundamental, somente em 2016, em decorrência da redação dada 

pela Lei nº 13.278 de 2016, a LDB explicitou as quatro linguagens que compõem esse 

componente curricular: as artes visuais, a dança, a música e o teatro (BRASIL, 1996). 

A lei nacional da educação, de fato, não é espaço para serem explicitados com minucia 

os conteúdos dos componentes curriculares. Entretanto, a confusão feita com o que deve ou 

não estar no ensino de Arte é visível, quando a redação introduzida pela Lei nº 11.769 de 

2008, que coloca a música como conteúdo obrigatório do ensino de Arte na educação básica, 

mas não exclusivo. Isso denota, na menor das hipóteses, que não há clareza quanto aos 

conteúdos do ensino de Arte. 
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Também, a formação inicial de professores para os anos iniciais não subsidia 

profundamente a prática do ensino de Arte para além do estudo sobre produções artísticas e de 

contextos históricos. A consciência sobre a obra de arte nas suas mediações com a história e 

com o gênero humano, as técnicas de produção artística, unidade entre teoria e prática para o 

ensino de Arte, o que engloba necessariamente conhecimentos aprofundados acerca da 

psicologia da educação, tecnologias, em suma, a significação humana consciente e 

cognoscível inerente a prática artística não é conferida pela formação inicial. Dessa maneira, 

pensamos que o domínio das linguagens artísticas é um fator condicionado, e os conteúdos 

próprios desse componente curricular são empobrecidos nesse processo histórico que se 

reproduz no interior da educação brasileira. 

Nesse sentido, pensar a avaliação da aprendizagem demanda inseri-la num processo 

mais amplo do que a prática educativa isolada, do contrário, pode-se dizer que a avaliação 

aparece como uma abstração carente de determinações, ou simplesmente intuitiva. Um dos 

poucos documentos oficiais que em âmbito nacional prescreveu aspectos da avaliação 

especificamente para a Arte foram os PCN, que consideram o conhecimento do professor 

acerca das formulações autênticas feitas pela criança, na forma de relações construídas por ela 

a partir do contato com a própria experiência de criação e fontes de informação, mais valioso 

para a avaliação da aprendizagem do que ―[...] a repetição mecânica de frases ditas pelo 

professor ou escritas em textos a ela oferecidos.‖(BRASIL, 2001, p. 101). De acordo com esse 

dispositivo, este seria o conhecimento estruturado para ela mesma. 

Existe aí um equívoco, ao passo em que compreendemos que o conhecimento em arte, 

sobretudo o escolar, não se constitui como autêntico sem o domínio de categorias técnicas do 

trabalho escolar, das práticas artísticas nele inserido. Nesse sentido, Saviani (2013, p. 17) 

introduz esse mesmo problema a partir do erro da Escola Nova em ―[...] classificar toda 

transmissão de conteúdo como mecânica e todo mecanismo como anticriativo, assim como 

todo automatismo como negação da liberdade.‖ O autor considera que ―[...] é preciso entender 

que o automatismo é condição da liberdade e que não é possível ser criativo sem dominar 

determinados mecanismos.‖
3
 

                                                           
3
Para um aprofundamento da questão por nós introduzida, consideramos relevante indicar a leitura do texto 

Sobre a natureza e especificidade da educação, do livro Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações 

(SAVIANI, 2013). 
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Esse problema também é discutido por Vigotski (1999), que compreende que o ato 

criador e as técnicas, os atos mecânicos, não são dicotômicos, uma vez que o domínio de 

técnicas é condição para que exista o ato criador em arte, que se diferencia da simples 

reprodução pelo seu fator transformador, caracterizado por proporcionar algo que esteja além 

da cotidianidade. 

Por certo, um desenhista de estilo realista tem que aprender técnicas das mais variadas, 

que envolvem as medidas do desenho, o efeito de textura desejada; um ator não se lança ao 

palco sem técnicas para a voz, respiração, movimentos apropriados; também um poeta não é 

aquele que simplesmente expele sentimentos em versos, é necessária a técnica, o domínio da 

língua e da linguagem, do efeito visual e rítmico. Nesse sentido, o automatismo pode ser um 

ato que condensa uma objetivação das técnicas internalizadas, isto é, o automatismo é também 

o que direciona para uma atividade livre, para a livre produção artística. 

No que se refere ao acesso aos bens elaborados, como já explicitado, acreditamos que 

seja um fator fundamental para o desenvolvimento da genericidade humana. Nesse sentido, 

acerca da Declaração dos Direitos Humanos de 1948, Macedo (2012) acredita que o acesso ao 

mínimo, como descreve a Declaração, não garante o usufruto pelos indivíduos das 

elaborações humanas, e isso evidencia a divisão da sociedade em dois grupos, aqueles que 

terão acesso ao mínimo e aqueles que terão o direito de acesso aos conhecimentos mais 

desenvolvidos. 

Também as DCN enaltecem esse pensamento, prescrevendo o acesso aos instrumentos 

básicos para a inserção plena do cidadão na vida social, econômica e cultural, com a premissa 

de que a escola constitui muitas vezes a única via de acesso ao conhecimento sistematizado 

(BRASIL, 2013, grifos nossos). 

Devemos então indagar se instrumentos básicos de conhecimento garantem a inserção 

plena do indivíduo nessas dimensões. Mesmo que seja uma questão aparentemente simples, 

reflete as circunstâncias reais da educação escolar que alicerçadas num currículo disperso, 

onde a Arte aparece como elemento transitório, em práticas oportunas e em curtos períodos 

descontínuos, culminando em breves demonstrações culturais. 

Em contrapartida, a Pedagogia histórico-crítica considera que a discussão em torno de 

quais conhecimentos devem compor o currículo deve partir da identificação dos 

conhecimentos mais desenvolvidos. Essa questão tem como critério de resposta a prática 
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social em sua totalidade, portanto, os conhecimentos mais desenvolvidos são aqueles que 

permitem a objetivação do ser humano cada vez de forma mais universal e livre (DUARTE, 

2016). 

Tão somente em condições concretas de democratização do acesso a esses bens é que 

pode se realizar o que preconiza o inciso II do Artigo 3º da LDB, como um dos princípios 

norteadores do ensino: ―liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber;‖ (BRASIL, 1996). 

Nesse sentido, acreditamos que o que impera nesse processo histórico é o 

aprofundamento hegemônico de uma ideologia que, nos limites da sua concepção de liberdade 

e igualdade, acaba por não ver sequer certa interdependência entre essas categorias, deriva 

que a liberdade nos ditames neoliberais não prescinde do acesso às produções humanas, de 

uma ascensão da sua atividade vital como via para o enriquecimento do gênero humano. 

Dessa maneira, compreendemos que o princípio de liberdade que permeia os próprios 

documentos oficiais para a educação não implica na constituição de alternativas factíveis, 

destarte, não implica no desenvolvimento da criticidade, da capacidade de ação e domínio 

sobre fatoresda realidade objetiva. 

Em âmbito municipal 

A capital de Rondônia tem como mais recente norteador do ensino de Arte o 

Referencial curricular do município de Porto Velho: Arte, que contempla uma proposta 

curricular para os anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Esse documento foi 

elaborado com os esforços da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), dos professores 

das unidades escolares do município e também da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 

e segundo a sua carta ao leitor, 

[...] tendo como essência as intervenções dialéticas e dialógicas, priorizando uma 

construção que prevalecesse na aprendizagem a autonomia dos educandos e ao 

mesmo tempo uma Educação compromissada com o desafio de instaurar na sua 

aplicabilidade política e pedagógica a exequibilidade da construção de uma escola 

cidadã. (PORTO VELHO, 2016, grifos nossos). 

Como se é de costume, o documento se apresenta sobre múltiplas orientações teóricas, 

ou pelo menos aparentemente, ao passo em que, ao apresentar a sua proposta para o contexto 

educacional, baseada em três princípios que estão inseridos nos planos nacionais, enfatiza: 
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―[...] o fazer artístico, apreciação significativa e a reflexão sobre a Arte.‖ (PORTO VELHO, 

2016, p. 9). Compreendemos que esses três princípios refletem os mesmos postulados da 

proposta triangular, que já apresentamos anteriormente. 

Esse referencial também preconiza que ―[...] a ênfase no ensino-aprendizado da Arte 

será dada a Arte como linguagem e conhecimento universal em si, importante e significativo 

na construção da cidadania.‖ (PORTO VELHO, 2016, p. 10, grifos nossos). 

A ausência de uma cultura universal dificulta sobremaneira a possibilidade de um 

conhecimento universal em arte. A despeito dos conhecimentos articulados com as 

especificidades das regiões, o percalço primeiro é o pouco relacionamento abstrativo da 

sociedade com a própria história. No estado de Rondônia toma forma o alheamento a história 

no fato de que a sua história como objetivação é incipiente, isto é, a elaboração do 

conhecimento histórico, a exemplo da arte no estado, encontra-se pulverizado, nas esferas 

limitadas à informalidade, à cotidianidade, ou seja, não sistematizado. 

Há certa relativização do conhecimento e práticas artísticas por parte do referencial 

curricular em questão, sendo que ao introduzir a proposta ressalta que a arte pode ser 

vivenciada em ―[...] comunidades, no dia a dia das pessoas que frequentam as igrejas, que 

montam e observam as vitrines, nas paredes dos bancos, nos hotéis, nas escolas, na decoração 

das casas, nas repartições públicas, nas paisagens sonoras (música, sons, alto-falantes) das 

ruas [...]‖. É possível vivenciar arte nesses âmbitos? Certamente, mas nem todos esses fatores 

representam um contexto artístico e nem de produção artística. E por certo, a característica 

central da arte deveria ser proporcionar algo que transcende a dureza da cotidianidade. 

Vigotski, ao analisar a arte, pensada por Tolstói como uma teoria do contágio, faz 

lembrar do milagre bíblico da multiplicação de pães e peixes, o que proporcionou às pessoas a 

satisfação de uma necessidade, mas sem ir além daquilo que elas cotidianamente se serviam. 

Em contraponto, para esse autor, 

O milagre da arte lembra antes outro milagre do Evangelho – a transformação da 

água em vinho, e a verdadeira natureza da arte sempre implica algo que transforma, 

que supera o sentimento comum, e aquele mesmo medo, aquela mesma inquietação, 

quando suscitados pela arte, implicam o algo a mais acima daquilo que nelas está 

contido. E este algo supera esses sentimentos, elimina esses sentimentos, transforma 

a água em vinho, e assim se realiza a mais importante missão da arte. A arte está 

para a vida assim como o vinho está para a uva – disse um pensador, e estava 

coberto de razão, ao indicar assim que a arte recolhe da vida o seu material mas 

produz acima desse material algo que não está nas propriedades desse material. 

(VIGOTSKI, 1999, p. 307-308). 
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Nos anos iniciais, diversos fatores tendem a corroborar para que o ensino de Arte se 

limite a repetir o cotidiano. A Psicologia histórico-cultural, quando bem traduzida para a 

prática educativa, o que demanda um processo não linear e dialético de desenvolvimento 

docente, pode contribuir para o ensino de Arte em pelo menos dois sentidos amplos: 

compreendidas as relações entre a psicologia e a história, isto é, entre a individualidade e o 

social, no contexto da formação social do ser e das relações do sujeito com o gênero humano, 

podemos ter em vista a possibilidade do conhecimento sobre a formação do psiquismo como 

elemento estruturante do ensino de Arte, com a afirmação de uma concepção de sujeito em 

movimento na história; segundo, as funções psíquicas superiores podem ser desenvolvidas nas 

formas ativas de atividade humana, num processo escolar que deve se submeter à relação 

entre os conteúdos e esse desenvolvimento, que por pressuposto, é condicionado pela 

aprendizagem dos conceitos. 

Nesse sentido é que Vygotski corrobora com os marxistas que consideram que cada 

coisa pode ser considerada um microcosmo no qual se reflete a totalidade das relações, e 

aponta que ―[...] cada pessoa é, em maior ou menor grau, o modelo da sociedade, ou melhor, 

da classe a que pertence, já que nela se reflete a totalidade das relações sociais. Podemos ver 

que nesta abordagem o conhecimento do singular é a chave de toda a psicologia social;‖ 

(VYGOTSKI, 1997, p. 372)
4
. 

A partir da interpretação de Duarte (2013) sobre os escritos de Agnes Heller e Lukács, 

compreendemos que a relação do indivíduo com as objetivações genéricas em si, se 

caracteriza na cotidianidade, no pragmatismo e imediaticidade, sem uma aprofundada relação 

consciente com aquilo que se constitui em saber histórico objetivado, relação que representa o 

desenvolvimento do gênero humano, mas não demonstra as relações dos homens com a 

genericidade. 

Destacamos, portanto, que a proposta onde as linguagens artísticas são caracterizadas 

como conhecimento universal em si, talvez por ocasional coincidência terminológica, 

corrobora com o que Duarte explicita sobre o desenvolvimento da individualidade em si, e 

não para si, mesmo que o referido referencial não explicite claramente a sua concepção a 

despeito do termo. 

                                                           
4
 Tradução nossa. 
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Não obstante, o referencial trata de maneira enfática os conhecimentos específicos de 

cada linguagem artística e afirma a necessidade de organizar o saber escolar para o ensino de 

Arte em face aos meios sociais, em contato com artistas, acervos públicos e na própria história 

do município (PORTO VELHO, 2016), o que vem a ser imprescindível num processo em que 

se busca a democratização de acesso aos bens elaborados. Entretanto, como já citamos, a 

proposta tende a relativizar o saber artístico e equalizar uma proposta metodológica. 

Ressaltamos que a necessidade não é a de ter uma proposta pronta e acabada, mas uma que dê 

reais aberturas teórico-metodológicas para a constituição de um processo educativo centrado 

na transmissão do conhecimento e na instrumentalização necessária ao desenvolvimento dos 

indivíduos. 

A educação escolar trata de objetivações genéricas para si (as ciências, filosofia, as 

artes), o que indica a refundição dessas objetivações nos indivíduos, livres e conscientes de 

sua genericidade, dadas as condições reais para a aquisição dos conhecimentos (DUARTE, 

2013). É nesse sentido que pleiteamos a construção de condições teórico-metodológicas para 

transcender um ensino de Arte que se fixa no aprender a fazer, convalidando a necessária 

intencionalidade da prática educativa. 

Temos assim, elementos iniciais que prescrevem indicativos para os processos de 

avaliação da aprendizagem desse componente curricular, tendo em vista a necessidade de ler a 

particularidade da educação escolar sobre o princípio de que os saberes escolares tanto fazem 

parte de um processo lógico de transmissão e assimilação contínuo, o que envolve a 

organização do saber numa ordem cognoscível, quanto suscitam o movimento de elementos 

da individualidade, no processo singular de sua assimilação. Ora, deve servir como critério de 

ordenação dos saberes já a própria relação deles com o desenvolvimento, pelo menos como 

síntese inicial. 

Considerações finais 

Ao perscrutarmos a história da arte na educação, identificamos que o estabelecimento 

de dicotomias e disparidades que envolvem teoria e prática pedagógica são consideráveis. As 

condições históricas sobre as quais se assentam os ideários pedagógicos são tanto 

incorporados pela teoria quanto permeiam o contexto com os quais os professores se 

defrontam. É possível observar que a arte como uma prática livre e expressiva do ser como 
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objetivação de essência genuína compenetrou tanto correntes liberais quanto progressistas, se 

compreendermos a dialética entre a elaboração teórica e as contradições da sociedade como 

fator fulcral para se compreender determinada teoria pedagógica. 

Se não se considerar o potencial da arte na educação para o desenvolvimento de 

necessidades nos indivíduos, pode-se dizer certamente queo papel precípuo da educação 

escolar foi ofuscado. A educação escolar é uma prática social que tem como critério a prática 

social global e nela se insere, e se essa prática global e as relações de produção a ela 

imanentes baseiam-se necessariamente na manutenção de atividades que buscam garantir a 

existência, também a educação escolar incorpora essa dinâmica, e estrutura seu currículo 

nesse sentido. 

Como dito, a avaliação da aprendizagem do componente curricular de Arte aponta 

para elementos essenciais da relação entre conteúdos escolares e desenvolvimento. A 

formação do psiquismo humano sobre a dialética entre objetivação e apropriação não permite 

desvios de um entendimento sobre a própria formação do psiquismo para a educação escolar. 

Apontamos então para a necessidade dessa reflexão já nas graduações, para que a elaboração 

teórica que permeia os processos de formação superior não se restrinja ao âmbito stricto 

sensu, dado que grande parte dos professores atuantes na rede pública de educação estão 

apartados e alheios a certos processos dessa natureza, isto é, da busca pelo estabelecimento de 

unidade teórico-prática na educação. 
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RESUMO 
Este artigo tem por objetivo analisara composição da narrativade Capão Pecado. O texto literário em debate 

possui em sua constituição elementos narrativos que possibilitam uma aproximação da ficção e da realidade. A 

ficção é a forma pela qual o autor busca provocar, deslocar, incomodar a situação descrita no texto. Além disso, 

Capão Pecado demonstra as opressões diversas na condição social que é o pano de fundo da construção 

narrativa. Nosso referencial teórico se assenta na crítica marxista sobre literatura em Marx (1979) Eagleton 

(1978). Utilizaremos também a sociologia da literatura em Candido (1987) e as contribuições em Heloisa 

Buarque de Hollanda (2011). Concordamos com o postulado de que a literatura possui relação inevitável com a 

sociedade de seu tempo. E no caso da literatura marginal, vertente estética que Capão Pecado tem sido 

caracterizada, o contexto social é colocado numa posição privilegiada por representar problemas crônicos que o 

século XXI ainda não conseguiu esconder: a violência urbana gratuita. Partindo da teoria que a literatura 

ficcionaliza o real, propomos uma reflexão crítica utilizando as diversas passagens da obra literária que dão 

pequenos exemplos e situações cotidianas características dos nossos dias. Consequentemente a crítica marxista 

que adotamos nos possibilitará perceber as origens, causas e efeitos das temáticas que Capão Pecado ensaia 

como a relação entre criminalidade, miséria ou o antagonismo de classe. Após a breve confrontação da obra e 

das teorias literárias podemos compreender o fenômeno marginal na literatura e afirmar sobre a o valor artístico 

e social dessa corrente estética. 

 

Palavras-chave: Literatura Marginal; Sociedade; Crítica Literária Marxista. 

 

ABSTRACT 

This article aims to analyze the composition of Capão Pecado 's narrative. The literary text under debate has in 

its constitution narrative elements that allow an approximation of fiction and reality. Fiction is the way in which 

the author seeks to provoke, to displace, to disturb the situation described in the text. In addition, Capão Sin 

demonstrates the diverse oppressions in the social condition that is the background of the narrative construction. 

Our theoretical framework is based on the Marxist critique of literature in Marx (1979) Eagleton (1978). We will 

also use the sociology of literature in Candido (1987) and the contributions in Heloisa Buarque de Hollanda 

(2011). We agree with the postulate that literature has an inevitable relationship with the society of its time. And 

in the case of marginal literature, the aesthetic aspect that Capão Pecado has been characterized, the social 

context is placed in a privileged position because it represents chronic problems that the 21st century has not yet 

been able to hide: gratuitous urban violence. Starting from the theory that literature fictionalizes the real, we 

propose a critical reflection using the various passages of the literary work that give small examples and 

everyday situations characteristic of our day. Consequently the Marxist critique we adopt will enable us to 

perceive the origins, causes and effects of the themes that Capão Pecado rehearses as the relation between crime, 

misery or class antagonism. After the brief confrontation of the work and the literary theories we can understand 

the marginal phenomenon in literature and affirm on the artistic and social value of this aesthetic trend. 

 

Keywords: Marginal Literature; Society; Marxist Literary Criticism. 

 

Introdução 

Capão Pecado foi publicado inicialmente em 2000. A narrativa é a história de Rael e 

sua vida na zona sul paulista, mais especificamente em Capão Redondo. A região conhecida 
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por figurar nas letras de rap é também um local violento, com altos índices de criminalidade e 

por abrigar em sua imensa maioria pobres, negros, jovens e mulheres. Ou seja, tudo aquilo 

que é indesejado pela sociedade capitalista de consumo. É nesse cenário que a vida começa e 

termina. Assassinos de aluguel, prostitutas, traficantes, trabalhadores e crianças de rua são as 

personagens de um enredo que ora denuncia as condições sociais impostas pelo capitalismo, 

ora caminha pelo triângulo amoroso que não conseguirá se desviar da colisão inevitável da 

violência da sociedade do nosso tempo. 

Para nossa análise decidimos partir da definição de literatura. É o fenômeno humano 

de criação artística, resumindo-se em produto social. Inclusive não ficando de fora do 

mercado de produção, venda e lucro. Isso quer dizer que uma obra literária inevitavelmente, 

mesmo que não possamos perceber de imediato, está condicionada a determinadas condições 

materiais ideológicas e de produção (EAGLETON, 1978). 

Soma-se a isso o fato de que embora a literatura represente ou queira imitar a realidade 

(nos sentidos conceituais aristotélicos) não faz isso de forma mecânica ou simplesmente 

espelhada. O artista de literatura, o escritor, o produtor intelectual constrói através da 

linguagem uma estrutura/escultura de sentido que seja revestida de sociedade. Nesse caso, 

utilizará das ferramentas que a língua possui. E é dessa relação entre produção textual literária 

e condições sociais que a crítica marxista se preocupa. 

Chegaremos ao produto literário composto por uma estética própria que serve a um 

interesse próprio. Em se tratando de Capão Pecado, a estética é a marginal e o interesse é, 

segundo o próprio autor, ―eternizar a história desse povo, dessa época, deixa-las vivas, pelo 

menos no livro‖ (FERRÉZ, 2013, p.10). Nossa análise percorre duas situações. Primeiramente 

analisamos a construção textual e discursiva que a narrativa possui. Isso quer dizer, partimos 

daquilo que o texto diz. E finalmente passamos a análise crítica sob a luz do marxismo em 

arte. 

 

O que é Capão Pecado 

 

Comecemos com um questionamento. O que o enredo de Capão Pecado pode nos 

oferecer no que diz respeito as técnicas ou formas estéticas do que ele é?  
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A novela é uma forma da narrativa. Aqui não pretendemos nos deter em conceitos, 

história da narrativa desde quando era épica. Mas a novela em si, pode nos dizer muito sobre 

Capão Pecado. Diante de uma obra de arte, podemos começar analisando suas partes 

separadamente e de como essas partes constituem o todo. Tal é o método dialético que nos 

baseamos. Devemos ter a percepção de que isso pode ser relativo, uma ou outra obra, pode 

não permitir que isso seja feito com um resultado satisfatório ou com um sentido lógico. Isso 

porque em arte há um caráter plural de significados, representações e visões de mundo. 

Então, antes de tratar do conteúdo de Capão Pecado, falemos de suas partes básicas. O 

que faz essa obra uma narrativa é o fato de possuir elementos narrativos próprios. Aqui já 

respondemos o que é Capão Pecado. Todavia é uma resposta que contém apenas uma parte da 

verdade, parafraseando Stalin ao tratar em 1950 da Linguística.  

Contudo para tratar disso, é fundamental determinar o espaço dessa narrativa: zona sul 

de São Paulo, o bairro Capão Redondo.  

 

Só acordou as quatro da manhã. Acordou mas não levantou, os disparos continuaram 

ainda por muito tempo (...) tentou dormir, mas não conseguiu, não antes de rezar 

para que Deus protegesse os seus e que aqueles tiros não atingissem nenhuma pessoa 

inocente. (...) Um novo dia. Rael levantou da cama rapidamente e gritou: -Bom dia, 

Capão! Bom dia Vietnã! (FERRÉZ, 2013, p.91-2). 

 

Um dos bairros de maior índice de violência, tráfico de drogas e criminalidade de 

São Paulo, onde Ferréz cresceu e mora até hoje. Seus mais de 200.000 moradores 

não contam com redes de esgoto, nem hospitais, nem assistência de nenhuma 

espécie. Capão registra a marca sangrenta de 86.39 assassinatos a cada grupo de 

100.00 habitantes, muito mais que a média nacional que já é estratosférica para os 

padrões europeus. (HOLLANDA, 2011). 

 

A primeira citação retirada da própria narrativa nos dá uma noção do espaço 

conflituoso, para não dizer bélico (embora Rael o faça) de Capão Redondo. A segunda citação 

de Heloisa  Buarque de Hollanda é ainda mais ilustrativa e reflete exatamente o interior da 

narrativa. Como vimos o espaço de Capão Pecado, não é dos mais atrativos. Então como tanta 

gente mora lá? Mais uma vez o narrador recorre a uma atitude que chamamos de política. Ele 

quer dizer: sim, aqui é duro, feio e sujo, mas mesmo assim resistimos, trabalhamos criamos 

nossos filhos pagamos nossas contas. 

Também já apontamos brevemente seu enredo pintado de muitos temas. Violência, 

amor, trabalho, família, sociedade. A pergunta agora é o que os une? É sem dúvida a luta de 

classes, mas como ainda não iremos adentrar no conteúdo, continuemos. Esses temas se 



 

1300 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

apresentam na forma das relações entre as personagens. Os moradores são as personagens e 

suas vidas se cruzam, dividem suas angústias, dores e tudo o mais. Os nomes das personagens 

indicam a simplicidade ou a humildade típica da classe trabalhadora. São nomes no mínimo 

incomuns, mais apelidos do que nomes. Algo característico da informalidade. 

 

Entre aquelas brincadeiras surgiam os apelidos, o Cebola tinha um corte de cabelo 

igual ao de um frei, seu cabelo era redondinho. Panetone era magro e tinha o rosto 

todo marcado por espinhas mal espremidas, tinha o cabelo encaracolado e sua cor se 

parecia com o papel que embrulha o panetone. Amaral, apesar de ser paulista, tinha 

um jeitão bem nordestino, tinha o olho um pouco torto e a comparação com o 

jogador não demorou a lhe render o apelido (FERRÉZ, 2013, p.144). 

 

Há nessa nomeação popular dos personagens o traço do realismo que o narrador 

persegue. A narrativa apresenta várias outras vidas, ou vozes além do narrador e Rael que 

dividem o papel de narrar. Nas páginas iniciais da narrativa encontramos ―Vasp‖ personagem 

que dialoga com Marquinhos e some pra sempre, digamos. Esse personagem nos apresenta 

um pouco de sua história. Um cartão de visitas sincero para quem se aventura na leitura de 

Capão Pecado:―- Fumo pra cacete, mano, durmo sempre aqui em frente a vendinha da Maria. 

-Sobrevivo comendo coisas que ganho, mano, e até reviro os lixo, é mó treta com os 

cachorros, cê tá ligado?‖ (FERRÉZ, 2013, p.15). 

Retornando a questão dos narradores, a coletividade narrativa é importante para 

entendermos a obra. A edição de Capão que utilizamos para análise tem quatro textos de 

outros autores marginais: Ratão, Outraversão, Negredo, Garret. A intertextualidade entre 

Capão Pecado e letras de rap é imensa. Entretanto constatamos que nas letras de rap é muito 

comum a escrita coletiva. Cada estrofe da música é escrita e interpretada por um rapper 

diferente. Capão Pecado transfere uma prática do rap para a literatura. Embora eles não 

narrem a obra, estão ali numa espécie de ―balança‖ ou ―balanço‖, pois o texto desses autores 

poderia até ser um trecho do enredo  de Capão Pecado, a título de reflexão citemos um 

fragmento de cada um deles: 

―Meu corpo está preso na guerra, mas minha mente escapa em liberdade‖ (Ratão, 

p.50). 

―Um lugar que nem tudo dá certo, um lugar em que você pode perder a vida num 

piscar de olhos‖ (Outraversão, p.86). 

―O país é amado, rico, maravilhoso, mas nós passamos mal, assolados pela miséria‖ 

(Negredo, p.140). 
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―Uma vez ouvi que as crianças são o futuro, concordo, mas não as daqui, jogadas na 

rua, criadas pela rotina, o pobre fica sem perspectiva, enquanto o futuro está nas universidades 

aprendendo a ser o ―produto‖ certo para o ―mercado‖ certo.‖ (Garret, p.172). 

Essa forma é completamente adequada a proposta estética da literatura marginal de 

Ferréz. Isso porque questiona pressupostos estéticos e literários, formas de representação e 

todo o sistema literário como conhecemos. (LIMA & SEIDEL, 2011). 

Após esses breves apontamentos acerca da composição de Capão Pecado podemos 

afirmar que sua forma estética serve claramente a demanda da literatura marginal com suas 

especificidades. Sua natureza literária emite proposições novas que a crítica literária ainda 

está digerindo. O diálogo entre a literatura marginal e outras formas artísticas como o rap 

demonstra mais que uma intertextualidade. É na verdade uma atitude política pois o rap assim 

como Capão Pecado expressam a vida de negros, pobres ex-presidiários e boa parte dos 

homens e mulheres da periferia que quase sempre são criminalizados na sociedade. 

Aparentemente Capão Pecado pode dar alguns porquês que resultam o crime dos pobres 

considerando a miséria e a exploração de classe. 

 

Tentativa de crítica marxista sobre Capão Pecado  

 

O fio condutor de Capão Pecado são as relações sociais numa sociedade de classes. 

Como falamos acima, é aquilo que une as temáticas da narrativa e dá sentido ao enredo. O 

protagonista é um trabalhador assalariado – um simulacro do proletariado moderno. A crítica 

marxista em literatura não se resume a discutir a relação capital – trabalho, ou a mais-valia, 

nem a luta de classes mecanicamente. Nossa crítica se detém em dois aspectos que 

consideramos centrais em arte. O primeiro diz respeito as formas estéticas de uma obra, isto é 

sua essência, aquilo que a torna uma obra de arte. Em segundo lugar tratamos seu conteúdo, 

sua relação com a história. O crítico literário Terry Eagleton indica que: 

A crítica marxista não é uma simples sociologia da literatura que se preocupe com 

saber como se publicam romances e se estes mencionam ou não a classe operária. O 

seu objetivo é uma explicação cabal da obra literária, o que implica uma atenção 

inteligente às formas, estilos e sentidos desta, mas implica também uma concepção 

dessas formas, estilos e sentidos como produtos de uma história determinada. 

(EAGLETON, 1978, p.15). 
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Portanto, analisar a literatura significa analisar o processo pelo qual está inserida. 

Assim sendo, decidimos pela crítica marxista por esta nos permitir olhar a obra com uma lente 

―especial‖, ampla. Considerando as partes do todo, pois apenas se constitui como um todo em 

consequência da especificidade de suas partes. 

Antes de mais nada, Capão Pecado é uma narrativa produzida por um autor peculiar. 

Ferréz, não é apenas um escritor, um intelectual, se assim quisermos. Faz parte de uma 

geração de escritores que não saíram da universidade ou dos círculos literários tradicionais 

brasileiros. É morador da periferia, desse modo, conhecedor de suas idiossincrasias. 

Além disso, é nítido que não se vê com alguém deslocado de seu lócus. Muito pelo 

contrário, está e busca influir naquele local. Tal é o ativismo de Ferréz com o movimento hip 

hop e na promoção de cultura da periferia. (NASCIMENTO,2006). Ferréz está em Capão 

cumprindo duas funções. A primeira de militante social da causa da periferia, contra a 

discriminação racial e a violência estatal e obviamente bebendo na fonte riquíssima que uma 

região tão cheia de histórias pode proporcionar a um escritor. O autor olha da sua janela e vê 

todo um romance que pode ser construído mesmo diante de ruas sem tratamento de esgoto, ou 

com um cadáver coberto por um lençol branco à espera do Instituto Médico Legal. Walter 

Benjamin em uma conferência em 1934 disse:  

 

Consegue promover a socialização dos meios de produção intelectual? Vislumbra 

caminhos para organizar os trabalhadores no processo produtivo? Tem propostas 

para a refuncionalização do romance, do drama, da poesia? Quanto mais 

completamente o intelectual orientar sua atividade em função dessas tarefas, mais 

correta será sua tendência, e mais elevada, necessariamente, será a qualidade técnica 

do seu trabalho. (BENJAMIN, 1986, p.136). 

 

Embora ainda exista um longo caminho pela frente podemos dizer que Ferréz tem 

buscado colocar em prática as respostas desses questionamentos. Nascimento (2006) em uma 

dissertação de mestrado em Antropologia Social observa que Ferréz ―é fundador do 

autodenominado ―movimento cultural 1daSul, que reúne artistas e moradores do distrito 

paulistano do Capão Redondo e está voltado para a atuação cultural nesta região‖ (2006, 

p.12). Esse autor de novo tipo atua na cultura e literatura politicamente. Sua produção está 

ligada a expressar aspectos de sua realidade bem como modificar e/ou alterar a estrutura 

literária em sua produção. De fato, é um percurso complexo que reiteramos a carência de 

estudos críticos. 
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Retomando aos temas narrativos, em particular à violência. Toda a narrativa se 

desenvolve com várias situações de violência. Seja entre os próprios moradores de Capão 

Pecado, como o assassino de aluguel Burgos, ou entre o Estado (polícia) e os moradores de 

Capão.A única face do Estado que os moradores de Capão conhecem é a mão repressiva da 

polícia. Como no caso do baile no bar do Quitos quando ―Uma viatura da Rota veio em toda  

velocidade e partiu pro meio do povão, sem mais nem menos. Mais de dez pessoas foram 

atropeladas e muitas acabaram com contusões, pois foram pisoteadas na correria.‖ 

(FERRÉZ,2013, p.24). Ou quando Burgos fora comprar armas com Turcão ex-policial: 

―Turcão o fitou e disse que a espingarda que ele pediu era de caça e que os malucos da civil 

não tinham, por isso ele havia arrumado algo pra substituir‖ (FERRÉZ, 2013, p.112). 

O Estado aparece na figura da polícia para  reprimir, vender armas ou como no trecho 

em que ―a polícia não demorou a chegar, e puxou o corpo para a margem com grande 

dificuldade, parecia que o homem pesava uma tonelada. (FERRÉZ, 2013, p.65). 

O amor é tema bastante comum em narrativas. Mais especificamente o adultério. Em 

Capão Pecado um triângulo amoroso se desenvolve. Rael e Matcherros são grandes amigos. 

Mas existe Paula, namorada de Matcherros. Rael e Paula começam um relacionamento. E 

vejamos um pouco sobre esse amor que começa na cabeça e vai se materializar no corpo, na 

relação sexual pois para Rael ―estava em sua mente somente a lembrança dos olhos de Paula, 

o brilho de seu sorriso e a embriaguez de seu corpo, que para ele era a coisa mais perfeita do 

mundo.‖ (FERRÉZ, 2013, p.75).Percebam que corpo está ligado a embriaguez, próxima de 

irracionalidade e consequentemente violência. O amor que surge a partir da amizade no 

trabalho tem seu primeiro contato quando ―Rael se ligou que aquela era a hora de atacar: falou 

rapidamente para ela olhar para o lado; ela virou-se e olhou curiosa, ele levantou seu sedoso 

cabelo negro e deu uma leve mordida em seu pescoço angelical‖ (FERRÉZ, 2013, p. 80). 

Novamente a relação é marcada por vocábulos agressivos como ―atacar‖ e ―mordida‖. 

Podemos fazer a analogia ao predador que ataca e morde o pescoço de sua presa para depois 

consumi-la. A primeira relação sexual propriamente dita se expressará na seguinte passagem: 

―ela sentiu que ele era bruto na penetração mas gostou, nunca sentira nada assim, ele a 

penetrava com imenso gosto, puxando seu cabelo como se estivesse controlando uma égua, e 

em vários momentos lhe bateu levemente no rosto‖. (FERRÉZ, 2013, p.101). Essa passagem 

representa como se deu o tipo de relação sexual e amorosa entre Rael e Paula. A relação é 
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acentuada quase que de forma animalesca, inclusive, como pudemos ler nos excertos, 

vocábulos alusivos à animais. 

Essa pequena constatação nos informa da complexidade analítica que Capão Pecado 

nos proporciona a medida que alarga as relações sociais. Então vamos tratar da  questão do 

trabalho. O trabalho é uma questão de sobrevivência. E na obra percebemos claramente que 

isso é enfatizado do início ao fim, quase que como um relógio ético que a narrativa propõe. 

Caso o leitor se esqueça no processo de leitura, a narrativa estará sempre lembrando 

que Rael acorda cedo pra trabalhar, e até mesmo quando nem precisa ele acorda também, tal é 

a disciplina do trabalho. Vemos nas passagens: ―Rael estava crescendo. A necessidade de 

roupas e de um material melhor para a escola o fez começar a trabalhar numa padaria.‖ 

(FERRÉZ, 2013, p.20). 

 

Quando abriu os olhos, raciocinou rapidamente. O quarto estava muito claro, 

percebeu que perdera a hora, tinha que estar na padaria às cinco horas em ponto. 

(...)Ficou pensando, pegou os óculos, limpou as lentes na camiseta e decidiu que não 

iria trabalhar, falaria que estava doente, meio gripado. (FERRÉZ, 2013, p.21). 

 

A contradição em relação ao trabalho é clara. O trabalho não é tido como algo bom, ou 

prazeroso mas está no campo da necessidade econômica que molda o homem para o trabalho. 

Embora tenhamos personagens como Burgos que seu trabalho - lumpenproletariado em 

termos marxistas – vai demonstrar violentamente até onde podem chegar as relações sociais 

no capitalismo. 

Nesse sentido migramos de trabalho para família e temos Burgos, assassino de aluguel 

de Capão Pecado que nos dá um tom trágico sobre a família. Marx e Engels no Manifesto 

afirmam que ―a burguesia rasgou o véu de sentimentalismo que envolvia as relações de 

família e reduziu-as a simples relações monetárias.(2008a, p.26)Um assassino como qualquer 

outro, executa qualquer personagem por dinheiro. O ser social é que determina a consciência 

e não o contrário. (MARX & ENGELS, 1979b). Considerando esse postulado vamos ao texto: 

 

Apesar de ser seu irmão, ele nunca tinha sido tão bem tratado assim por Burgos, e 

quando acenderam o baseado ele perguntou o que tava pegando. Burgos respondeu 

que ele iria subir, porque tava como o vírus da AIDS. (...) Burgos nada respondeu, 

puxou uma pistola italiana Beretta calibre 22 L.R da cintura e mandou ele dar o 

último trago de sua vida.Ele fumou, jogou a ponta no chão e caiu na quadra com um 

único tiro no meio da testa. (FERRÉZ, 2013, p. 106). 
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Burgos ceifa a vida do próprio irmão, sem ―dó e sem dor‖, e o faz com uma arma 

italiana, que nos lembra Vaticano que nos lembra religião, que nos lembra Caim e Abel, os 

irmãos filhos de Adão e Eva. Esse pequeno trecho nos informa muito e nos retrata um pouco 

das famílias em Capão Pecado. As famílias da narrativa tem em comum a relação com a 

violenta sociedade que os cerca. Na família de Rael, seu pai é alcoólatra e aparece na 

narrativa quase sempre se arrastando bêbado pela casa. Após perder a esposa para o patrão 

Rael leva as últimas consequências seu ódio. Desse fato que chegamos a última consideração 

sobre Capão Pecado. A luta de classes é visível na obra. Os ―playbas‖, Halim, Seu Oscar, são 

as personagens que representam os indivíduos de outra classe, da classe dominante, inimiga 

histórica da classe na qual Rael pertence. Vejamos como se dá essa relação, primeiro com a 

indignação de Rael com os ―artistas‖: ―-Tá certíssimo seu Lucas, esses malucos aí ganham 

dinheiro as nossas custas, é carro importado, chapéus de dois mil dólares‖ (FERRÉZ, 2013, 

p.23). em seguida Rael vai receber o pagamento de sua mãe e a relação não é das mais 

amistosas também: 

 

Pegou o primeiro ônibus, desceu no terminal Capelinha e lá pegou o Jardim 

Comercial. Conforme o ônibus avançava, ele se sentia melhor, se sentia mais em 

casa. Era constante o pensamento que seu amigo Ratão estava certo, talvez se ele 

descolasse uma granada, era só chegar no mercado do Sr. Halim e explodi-lo junto 

com sua ganância(FERRÉZ, 2013, p.26). 

 

A única característica do patrão da mãe de Rael ―pão-duro‖ e a ganância. O narrador 

de forma intrigante junta o ódio de classe ao passional para selar a tragédia quando Rael irá 

assassinar, com ajuda de Burgos, Seu Oscar, seu patrão na metalúrgica. Mas antes de isso 

Rael faz uma longa reflexão, acrescentamos que o narrador o coloca dentro de uma igreja para 

tal: 

 

(...) O falso artista que não faz porra nenhuma, e é um viado egocêntrico e 

milionário (...) Rael não conseguiu rezar, pois no bairro a lei da sobrevivência é 

regida pelo pecado; o prazer dos pivetes em efetuar o primeiro disparo, a palavra 

revolução, a necessidade de ação, mais de 200 mil revoltados que não estão 

enganados. (FERRÉZ, 2013, p. 68). 

 

O narrador e Rael sintetizam nesse trecho toda sua filosofia. Atinge seus dois alvos 

principais, o ―artista‖ e a ―sociedade de classes‖. Em um mesmo trecho, por meio da 

linguagem, juntam-se sobrevivência, pecado, revolução, ação, revoltados numa dança 

reflexiva que o narrador e Rael deixam pairando para o leitor e para nós críticos. 
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Concluímos que pretender dizer o que é Capão Pecado significa dizer do seu caráter 

artístico, ou seja, literário e de suas partes históricas ou sociais comuns ao objeto artístico em 

nossa sociedade. 

 

Considerações Finais 

 

Capão Pecado é uma obra relativamente recente no cenário da literatura brasileira e 

como não poderia ser diferente, da crítica literária. Isso quer dizer que são escassos os estudos 

sobre a obra, o que não pode ser motivo para justificar uma análise limitada. A obra possui 

várias questões que a teoria literária já gastou anos para descrever tais como relação autor e 

obra, autor e público, narrador, intertextualidade, teor testemunhal. E dentro das nossas 

propostas de análise constatamos que a obra possui uma relação imediata com o autor e sua 

trajetória social. 

Devemos considerar essas questões antes de qualquer julgamento sobre a obra. 

Entretanto nossa análise permite fazer algumas considerações. A primeira é que nos limitamos 

a reduzir nosso campo de investigação a apenas algumas discussões que foram nossos 

objetivos, ou seja, uma questão metodológica e tradicional na produção crítica da acadêmica. 

Mas esse fato demonstrou-nos a envergadura da obra. Foi notório que alguns aspectos da obra 

foram apenas discutidos de forma breve e outros são perfeitamente dignos de outra análise 

minuciosa. 

Ademais, a crítica marxista, sem dúvida, nos permitiu um método eficaz e adequado 

ao objeto de estudo. É claro que é possível realizar uma leitura estilística ou formalista de 

Capão Pecado. Obviamente será uma análise insuficiente e provavelmente não dará aos 

estudiosos uma percepção completa da obra. 

Nossa análise demonstrou como Capão Pecado é composto por estruturas estéticas 

oriundas de um contexto social próprio. A narrativa, seus elementos, são estruturados pelas 

temáticas criadas no interior dos limites espaciais que a obra possui. O enredo, o narrador, o 

tempo, o espaço, as personagens da obra são formados pelo material concreto da sociedade de 

classes. 

A literatura marginal com sua linguagem, suas histórias e seus rostos se coloca numa 

posição de ataque no campo da literatura e da crítica literária brasileira. Se vai sobreviver ou 
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não no tempo, isso não podemos prever. Mas podemos afirmar que pode ser um ramo literário 

maior do que seus próprios precursores imaginavam ser. O desenvolvimento da sociedade 

atual exige de cada superestrutura uma posição. Atualmente até aqueles que se diziam neutros 

em relação a tudo, se veem impelidos a se manifestar. E assim o é na literatura, talvez na arte 

em geral. Embora nós possamos discutir os aspectos concernentes ao autor não podemos 

negar que sua atuação é louvável. Oferecer-nos um retrato da periferia da maior cidade do 

país, onde a exploração alcança níveis altíssimos é mais que uma questão estética no sentido 

da produção literária. 

Capão Pecado não se concentra em falar da necessidade de transformar seu meio, ou 

de fazer algo para acabar com a miséria imposta sobre os indivíduos de Capão. Mas de modo 

sutil o faz. Cada comentário adicional que o narrador faz aos conflitos da narrativa, ou as 

observações de Rael sobre o mundo ao seu redor dizem o que precisa ser dito. Nos valendo de 

um ditado popular: ―pra bom entendedor, meia palavra basta‖. Ou ―é nos silêncios 

significativos de um texto, nas suas lacunas, e ausências, que se pode sentir com mais nitidez 

a presença da ideologia‖ (EAGLETON, 1978, p.51). 
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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo discutir, a partir de uma pesquisa bibliográfica, a gestão escolar no processo de 

ensino, na perspectiva de compreender a relação existente entre a gestão da educação no âmbito da escola e o 

paradigma de acumulação do capital, que é o principal instrumento da força política neoliberal. Busca-se por 

meio dos aportes teóricos acerca da temática da administração escolar, sobretudo os estudos realizados por Paro 

(2006), Carvalho (2009), Silva Junior (1977) abordar a influência da administração capitalista conservadora nas 

escolas públicas, confrontando com uma concepção de cunho progressista, que leva em conta a condição cultural 

e histórica do trabalho pedagógico, assim como sua especificidade.  

 

Palavras-chave: Administração capitalista. Gestão democrática. 

 

ABSTRACT 

This article aims to discuss, from a bibliographical research, the school management in the teaching process, 

with the perspective of understanding the relationship between the management of education within the school 

and the paradigm of capital accumulation, which is the main instrument of the neoliberal political force. It is 

sought through the theoretical contributions on the subject of school administration, especially the studies carried 

out by Paro (2006), Carvalho (2009), Silva Junior (1977) to address the influence of conservative capitalist 

administration in public schools, confronting a conception of a progressive nature, which takes into account the 

cultural and historical condition of the pedagogical work, as well as its specificity. 

 

Keywords: Capitalist administration. Democratic management. 

 

 

Introdução 

A temática da gestão escolar tem objeto de discussão tanto em estudos acadêmicos 

quanto em publicações oficiais por parte do Ministério da Educação. Também é objeto 

constante entre educadores no âmbito das escolas públicas tendo em vista os processos de 

escolha dos diretores escolares que, em geral, são indicados pelos grupos que se revezam no 

poder executivo. Ocorre que a sociedade em que estão inseridas as escolas funciona segundo a 
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lógica capitalista que, por sua vez, busca apresentar-se como eterna e universal. Nesse 

contexto, os métodos de administrar próprios do modo de produção capitalista são transpostos 

para a gestão da escola pública desconsiderando sua função que difere da busca pelo lucro, 

própria da gestão capitalista. 

Esse processo, no entanto, não ocorre sem contradições na medida em que os 

educadores a e a comunidade escolar em geral possuem interesses distintos daqueles que 

controlam os meios de produção e ocupam o poder do Estado. Assim, há uma luta permanente 

pela construção de formas de administrar a escola pública que leve em consideração as 

aspirações e anseios coletivos. Buscando compreender e explicitar esse processo discute-se 

inicialmente a administração capitalista como modelo de gestão da escola. Na sequência 

aborda-se a distinção entre um gestor democrático e um gerente no âmbito da educação 

escolar pública. Por fim, busca-se delinear as características e os pressupostos de uma gestão 

que tem como objetivo contribuir para a transformação social. 

 

Administração capitalista como modelo da gestão escola 

 

No Brasil, de maneira geral, a administração escolar tem adotado os princípios 

oriundos da gestão capitalista utilizando como pressuposto central a ideia de que somente por 

meio dessa estratégia seria possível garantir eficiência e qualidade no desempenho das 

funções da escola.  

Desse modo, para Paro (2006, p. 125), a administração capitalista condicionada social 

e economicamente por um modo de produção particular e mediadora da exploração de uma 

classe sobre a outra, busca  apresentar-se,  tanto no âmbito da teoria da administração ‗geral‘ 

como escolar, ―como tendo validade eterna e universal‖. Paro (2006, p. 125) destaca, no 

entanto, que: 

Na verdade, essa absolutização da administração capitalista – considerada a 

administração por excelência, produto do progresso humano, que se aplica aos mais 

diversos tipos de situações – nada mais é que um caso particular da absolutização da 

própria sociedade capitalista, considerada, no nível da ideologia dominante, como 

organização perene e insuperável, pairando acima da própria história como o mais 

perfeito modelo de sociedade possível. 

  

Administração capitalista tem na exploração do trabalhador e na busca do lucro sua 

razão de existir. Dessa maneira, ainda segundo Paro (2006, p.35) em sociedades divididas em 
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classes sociais antagônicas cujo poder concentra-se nas mãos de uma minoria ―a 

administração tem servido historicamente como instrumentos nas mãos das classes 

dominantes para manter o status quo e perpetuar ou prolongar no máximo seu domínio‖. 

A utilização do esforço humano é condição para a realização de fins determinados. 

Segundo Paro (2006, p. 23) ―a utilização racional de recursos deve incluir, além dos 

elementos materiais e conceptuais, o emprego econômico e a devida adequação aos fins de 

todo o esforço humano despendido no processo‖. 

Esse esforço na escola depende da relação entre os administradores e funcionários 

juntamente com os pais e alunos, para que possam produzir um ensino de qualidade, pensando 

em uma educação de qualidade para todos. Para Carvalho (2009, p. 96) ―O capitalismo 

utilizando os discursos de integração de participação de cooperação e de compartilhamento 

defendidos pela classe operária, suga do trabalhador suas habilidades com intuito de aumentar 

a produtividade e a mais valia‖. 

De forma diversa do que ocorre no modo de produção capitalista, a administração da 

escola deve pautar-se pelos interesses coletivos e considerando a função específica da escola. 

Penin (2001, p.18) aponta que: 

Uma das competências básicas do diretor escolar é promover na comunidade escolar 

o entendimento do papel de todos em relação à educação e a função social da escola, 

mediante a adoção de uma filosofia comum e clareza de uma política educacional, 

de modo a haver unidade e efetividade no trabalho de todos. O desenvolvimento 

dessa concepção passa pelo estudo contínuo de fundamentos, princípios e diretrizes 

educacionais, postos tanto na legislação educacional, que define os fins da educação 

brasileira e organiza e orienta a sua atuação, quanto na literatura educacional. 

 

Sendo um representante que atua no sistema em que envolve a sociedade, permite o 

que há um entendimento social entre a situação em que encontra para que essa gestão possa 

funcionar, deve atuar pessoas com competência tendo em si uma concepção de trabalhar em 

posição com relação da sociedade dando a voz e vez de expor suas opiniões. 

 

O gestor e o gerente 

 

Nas escolas brasileiras há dois modelos de gestão escolar, os gestores que são eleitos 

pela comunidade, que, em tese, prezam pelos interesses coletivos da comunidade escolar 

como um todo e conta com a colaboração e a participação de todos os funcionários na 

administração da escola buscando fazer com que a escola cumpra sua função social, e os 
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gerentes, que na maioria das vezes são indicados por representantes dos governos, e priorizam 

atender aos propósitos obscuros da classe dominante. Seus métodos têm origem no modelo 

capitalista das grandes empresas e possuem como principal característica o controle do 

trabalho alheio por meio de gestão autoritária e hierárquica. Não há, nessa perspectiva, 

esforço no sentido de possibilitar a participação coletiva e o respeito às decisões tomadas 

coletivamente.   

Na administração capitalista os diretores são indicados por governantes tendo que 

assumir a função de gerente, deixando de atender aos interesses da comunidade e estando a 

serviço da burguesia, tornando uma administração que busca atender apenas aos interesses de 

quem o indicou. Para Carvalho (2009, p. 65) os mecanismos de gestão educacional, que se 

fundamentam no modelo capitalista de administração, são verticalmente impostos de forma a 

garantir o controle por parte do Estado de todo o processo de gestão: 

O próprio conselho Estadual de Educação está diretamente subordinado ao 

secretário de Educação e não possui autonomia para fiscalizar os atos da Seduc. 

Trata-se, na verdade, de tipo de organização cartorial da administração que implica 

um modelo de instituição autoritária e centralizadora. A setorização de funções e 

atividade é organizada de forma piramidal e burocrática, dificultando a fluidez do 

processo de gestão (CARVALHO, 2009, p. 65).  

 

O diretor que assume o papel de gestor tem como principal forma de atuação estar 

lado a lado da comunidade que está inserida a escola, irá ser representante social, prezando 

pelos direitos dos funcionários e da comunidade, compreendendo a situação de todos os 

grupos e buscando solucionar os problemas de forma coletiva, com a colaboração dos 

envolvidos na educação. Como ressalta Bordignon e Gracindo (2002, 151): 

O poder não se situa em níveis hierárquicos, mas nas diferentes esferas de 

responsabilidade garantindo relações interpessoais entre sujeitos iguais e ao mesmo 

tempo diferentes. Essa diferença dos sujeitos, no entanto, não significa que um seja 

mais que o outro, ou pior ou melhor, mais ou menos importante, nem concebe 

espaço para a dominação e a subserviência, pois estas são atitudes que negam 

radicalmente a cidadania. As relações de poder não se realizam na particularidade, 

mas na intersubjetividade da comunicação entre os atores sociais. Nesse sentindo, o 

poder decisório necessita ser desenvolvido com base em colegiados consultivos e 

deliberativos. 

 

Alguns políticos virão na educação uma oportunidade de conseguir maiores ganhos e 

de manipular seus ―futuros eleitores‖- assim e como os mesmos tratam os estudantes-, para 

que sua ambição se concretize o diretor é colocado através de um cargo de confiança, onde o 

único proposito é atuar em benefício da classe política, onde os mesmos veem a escola como 
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uma ramificação de seus gabinetes para que nelas, sejam colocadas suas ideologias e 

interesses é até mesmo perseguir servidores que se opõe a esta gerência. 

Considerando o diretor gerente como uma mera ferramenta para servir de apoio da 

classe politica dominadora, o gerente tem a tarefa de seguir rigorosamente as regras, muitas 

vezes tendo que apoiar projetos que não condizem com realidade que a comunidade vive, o 

gerente terá também que ajudar seus senhores, nas maiores e obscuras falcatruas retirando o 

direito da população ter uma educação de qualidade. 

A gestão democrática busca ser um meio de conciliação, onde todos teriam o direito 

de escolha, sendo assim a única maneira de todos estudantes das escolas públicas terem os 

seus direitos assegurados e também uma educação digna, para que haja uma educação 

gratuita, uma educação de qualidade com poder de transformar, pois o que temos visto até 

hoje é que esse direito não é para todos que frequentam as escolas públicas brasileiras. Ainda 

há um grande abismo entre as escolas públicas e particulares.  

Portanto, para termos gestores que possam trabalhar para o bem comum e ter a 

oportunidade de fazer mudanças nas escolas, não deve ser aceito nas escolas a metodologia 

capitalista, que tende a subordinar as classes trabalhadoras, ao retirar constantemente seus 

direitos, e deixando o proletariado cada vez mais enclausurado, tornando-os cada vez mais 

alienados, em situação análoga à escravidão.  

 

Gestão democrática para transformação social 

 

A gestão democrática é um sistema em que toda sociedade tem o direito de participar 

das escolhas de seus representantes e também expressar suas opiniões, deveria se ter a 

consciência de fazer uma administração em função de um bem-estar social, mostrando que 

cada membro terá a oportunidade de expressar e colocar questões que envolvem a 

comunidade. 

Em uma democracia representativa, a formação de conselhos entre sociedade e escola, 

torna-se o principal meio de discussão sobre a temática, de conhecer os mecanismos de 

mudança, juntamente com todos os trabalhos, e assim realizar uma gestão transformadora. De 

acordo com Paro (2006, p.161): 
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É na práxis administrativa escolar, enquanto ação humana transformadora adequada 

a objetivos educativos de interesses da classe trabalhadora que se encontrarão as 

formas de gestão mais adequadas a cada situação e momento histórico determinado.  

 

A escola tem a função de se tornar um espaço democrático para que haja um ensino e 

aprendizagem de acordo com artigo 12 da LDB no Inciso VI: ―Os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e os sistemas de ensino, terão a incumbência de articular-se 

com as famílias e a comunidades criando processos de integração social com a escola‖. 

Portanto, o modelo de gestão que a LDB apresenta se torna o método mais eficaz e 

seguro, que temos que para assegurar nossos direitos, e ampara a sociedade, tornando-se de 

grande relevância para uma educação libertadora. 

 Nos dias atuais a escola vem servindo como uma fábrica de mão de obra barata que 

faz com que os filhos de burgueses são preparados para manipular a classe subalterna e os 

filhos dos dominados são preparados para o trabalho submisso. Por muito tempo as classes 

dominadas procuraram uma forma de poder colocar suas ideias e sugestões nas escolas, como 

a gestão democrática que surge como uma luz no fim de muito tempo de escuridão.  

Paro (2006, p. 149) apresenta, após examinar o caráter conservador da administração 

escolar vigente, os pressupostos ―básicos de administração escolar efetivamente 

comprometida com a transformação social‖ sintetizando-os através dos seguintes pontos:  

1) A questão da especificidade da administração escola; 2) Administração escolar e 

racionalidade social; 3) A racionalidade interna da escola; 4) Administração escolar 

e participação coletiva e 5) A administração escolar e a consideração das condições 

concretas (PARO, 2006, p. 149). 

 

A gestão democrática se justifica pela inaplicabilidade do modo de produção 

capitalista na escola. De acordo com Paro (2006, p. 147) se dá em função da especificidade do 

modo de produção pedagógico. 

A restrição da aplicabilidade do modo de produção capitalista na escola se dá 

fundamentalmente porque, no processo de produção pedagógico, está envolvido 

também, e principalmente, um tipo de saber cuja natureza não é meramente 

instrumental, e que funciona, em vez disso, como matéria-prima no processo. Ou 

seja, a dificuldade de aplicação plena do modo de produção capitalista na escola, aí, 

reside exatamente no fato de que este tipo de saber, em virtude de sua natureza de 

matéria-prima, não pode alienar-se do processo de produção (PARO, 2006, p. 147). 

 

Na gestão democrática na escola pública brasileira representa a possibilidade de 

participação dos diversos sujeitos que compõem o ato educativo: pais, professores, alunos, 

direção, funcionários, nas tomadas de decisões acerca da definição dos principais caminhos a 
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serem percorridos pela instituição escolar, descentralizando, dessa forma, o poder de decidir e 

fazer das mãos de apenas um sujeito e, principalmente, compartilhando essas 

responsabilidades com todos os interessados participantes desse processo. Para Paro (2006, 

p.14): 

Uma visão crítica do problema da Administração Escola exige um conhecimento 

mais ou menos preciso da estrutura sócio-econômica da sociedade. (...) não é 

possível, por exemplo, compreender o problema da gerência capitalista sem ter clara 

a divisão pormenorizada do trabalho e seus determinantes econômicos e sociais. 

 

Com essa visão que se pode chegar a uma administração mais precisa para fazer uma 

gestão digna de um trabalho social na sociedade sem pensar no seu eu, mas em todo grupo 

escolar. Segundo Silva Junior (1977 p. 03):  

As políticas de administração da secretaria de educação dos estados brasileiros 

apresentam também suas peculiaridades, a principal delas é a de que nesses estados 

a direção de escola tem sido tradada prioritariamente como ―questão política‖, no 

sentido de que sempre considerou o diretor da escola com portado de um ―cargo de 

confiança‖ da administração pública. 

 

Sabe-se que é uma realidade, até os dias de hoje ainda permanece essa questão de o 

diretor ser indicado por um representante governamental, através de sua administração uma 

pessoa de confiança que possa influenciar o grupo de trabalho. No que ressalva Luck et al 

(2002, p. 17); 

O trabalho escolar é uma ação de caráter coletivo, realizado a partir da participação 

conjunta e integrada dos membros de todos os segmentos da comunidade escolar. 

Portanto, afirmar que sua gestão pressupõe a atuação participativa representa um 

pleonasmo de reforço a essa importante dimensão da gestão escolar. Assim, o 

envolvimento de todos os que fazem parte, direta ou indiretamente, do processo 

educacional no estabelecimento de objetivos, na solução de problemas, na tomada de 

decisões, na proposição, implementação, monitoramento e avaliação de planos de 

ação, visando os melhores resultados do processo educacional, é imprescindível para 

o sucesso da gestão escolar participativa. 

 

Com esse modelo de gestão a escola traz a educação um modelo participativo, em 

conjunto com a sociedade, mostrando que a união de todos faz a diferença. 

As especificidades do ato educativo, tornou-se uma realidade que vemos a partir do 

novo modelo de ensino, que ao pesquisar os materiais percebeu-se que a muitos anos a 

educação se tornou uma mera parceira do setor político na forma administrativa do currículo 

escolar, com forma e modelo de aplicar as disciplinas no controle de conduzir os estudantes a 

não se questionar, não estimulando o pensar e o questionar. 



 

1316 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Ao invés de ser uma educação que busca inserir o pensamento critico nos estudantes e 

também atuar como um centro de troca de ideias e de experiências tornou-se apenas um lugar 

onde são passados os conteúdos, que deixam de lado toda a vivência dos estudantes e ficando 

apenas no que o capitalismo julga importante.   

A escola deve ajudar na preparação de conhecimento histórico na forma crítica, em 

produzir aprendizagem e garantir um processo de articulação entre o conhecimento e a 

prática.  

No entanto, o educador em seu trabalho deixa a se prender demais nos materiais 

impostos, mostrando que são dominados e incapazes de produzir um ensino de qualidade. 

Verifica-se que o professor, deveria ser animador em despertar o aprendizado principalmente 

na educação infantil com atividades lúdica trazendo a criança ao prazer de aprende e a sua 

satisfação do ensinar. 

Uma gestão escolar está vinculada a todo setor desde a sala de aula até a administração 

da direção e também todas as dependências das escolas, o ato de ensinar começa com o 

motorista que conduz os estudantes, o porteiro que recebe, passa pelas zeladoras que deixam 

as salas limpas e organizadas, e também pela cozinheira que prepara o alimento que será 

servido para todos. 

 

Conclusão  

 

Ao término deste estudo, conclui-se que o capitalismo procura a todo custo, enriquecer 

e obter lucro sem se importar com os meios que serão usados, muitas vezes deixando à 

míngua toda população e também escravizando toda uma geração apenas para garantir seu 

acúmulo de riqueza, com passar dos dias veem modificando seus métodos, mas nunca 

esquecendo sua nefasta ideologia de apropriação de riqueza. 

Este estudo serve como um despertar para as práticas que o capitalismo realiza em 

nossa sociedade não respeitando, os direitos individuais e coletivos. 

O estudo ainda possibilitou a compreensão dos mecanismos próprios da gestão 

capitalista que são transpostos para gestão da escola pública, assim como demonstrou a 

necessidade de lutar pela democratização da gestão das escolas públicas na perspectiva de 

contribuir com o processo mais amplo de transformação da sociedade. 
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RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo discutir, a partir de uma pesquisa bibliográfica, o conceito de pragmatismo para os 

filósofos americanos Charles Sanders Peirce, William James e John Dewey, como surgiu e se desenvolveu o 

pragmatismo e suas repercussões no âmbito da educação. A partir dos aportes teóricos de Muraro (2008), 

Sánchez Vázquez (2011), Nascimento (2011) e Masson (2013),  busca-se demonstrar que o pragmatismo 

supervaloriza a prática cotidiana e utiliza como critério de verdade o efeito prático, entendido do ponto de vista 

imediato, individual, subjetivo e utilitário, de determinado conhecimento, em contraposição ao marxismo que, 

embora atribua à prática a validade de determinado conhecimento, o faz considerando o efeito revolucionário do 

ponto de vista histórico e coletivo. Na atualidade o neopragmatismo enfatiza os jogos de linguagem e a 

intersubjetividade afirmando que a distinção entre conhecimento científico e não científico é desnecessária. A 

educação, na perspectiva neopragmática, limita-se aos diálogos intersubjetivos e, do ponto de vista histórico-

social, advoga a impossibilidade de superar o modo de produção capitalista que deverá apenas ser aperfeiçoado 

por meio das instituições burguesas já existentes.  

 

Palavras-chave: Pragmatismo. Educação. Marxismo. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to discuss, from a bibliographical research, the concept of pragmatism for the American 

philosophers Charles Sanders Peirce, William James and John Dewey, how pragmatism and its repercussions in 

the field of education arose and developed. From the theoretical contributions of Muraro (2008), Sánchez 

Vázquez (2011), Nascimento (2011) and Masson (2013) try to demonstrate that pragmatism overestimates daily 

practice and uses as a criterion of truth the practical effect, understood from the point of an immediate, 

individual, subjective and utilitarian view of a given knowledge, as opposed to Marxism which, although it 

attributes to practice the validity of certain knowledge, does so considering the revolutionary effect from a 

historical and collective point of view. At present, neopragmatism emphasizes language games and 

intersubjectivity, stating that the distinction between scientific and non-scientific knowledge is unnecessary. 

Education, in the neopragmatic perspective, is limited to intersubjective dialogues and, from the social-historical 

point of view, advocates the impossibility of overcoming the capitalist mode of production that should only be 

perfected through existing bourgeois institutions. 

 

Keywords: Pragmatism. Education. Marxism. 

 

 

Introdução 
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O pragmatismo, enquanto concepção filosófica, tem influenciado o pensamento e as 

práticas educacionais. No Brasil a influência decisiva dessa corrente deu-se por meio do 

trabalho desenvolvido por Anísio Teixeira.  

O pragmatismo é uma corrente filosófica criada no século XIX nos Estados Unidos 

pelo grupo Clube Metafísico que era composto por Charles S. Peirce, William James, Oliver 

Wendell Holmes Jr. e Nicholas Saint John Green, jovens intelectuais de Cambridge 

(Massachusetts), que mantinham encontros regularmente para discutirem filosofia. Charles 

Peirce foi quem pronunciou pela primeira vez a palavra pragmatismo e James quem começou 

a fazer uso da palavra aplicando ela em um conjunto de ideias. Richard Rorty, na segunda 

metade do século XX manteve os pressupostos centrais do pragmatismo, no entanto, destacou 

os jogos de linguagem e a intersubjetividade em detrimento do conceito de experiência que 

predominava nos autores anteriores. Objetivando explicitar esse processo, inicialmente 

aborda-se a origem do pragmatismo, na sequência busca-se demonstrar que o pragmatismo 

supervaloriza a prática cotidiana, assim trata-se de diferenciar a perspectiva de ―prática‖ nas 

concepções pragmática e marxista. Por fim, discute-se a relação entre pragmatismo e 

educação.  

 

Gênese do pragmatismo  

 

No entanto, para Kinouchi (2007, p. 228) o pragmatismo não é apenas uma concepção 

exclusivamente de origem estadunidense, pois ela foi sugerida a Peirce em razão de se estudo 

de Kant. Em A metafísica da moral, Kant estabeleceu uma distinção entre pragmática e 

prática. 

Destacam-se, a seguir, os aportes teóricos a esta concepção filosófica de Charles 

Sanders Peirce, William James e John Dewey. Este último influenciou de maneira decisiva o 

pensamento educacional, sobretudo o movimento de renovação da educação. 

Charles Sanders Peirce foi um filósofo, matemático, cientista e historiador que 

graduou-se pela Universidade de Harvard em química, e é considerado o pai do pragmatismo 

quando usou a palavra este termo em seu artigo Como tornar claras nossas idéias. De acordo 

com Nascimento (2011, p. 3) Peirce ―parte de uma abordagem semiótica para caracterizar que 

a verdade é uma questão de correspondência e coerência entre os fatos e as nossas crenças‖. 
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Peirce desenvolveu a máxima pragmática que é um caminho para discutir sobre o 

significado dos conceitos de crença, hábitos, métodos e ação; assim sendo uma contribuição 

para a teoria do significado. Com isso Peirce caracteriza o seu pensamento pragmático em 

duas vertentes: ―[...] na primeira, o pragmatismo metodológico, que é basicamente uma teoria 

do significado, e, na segunda, o pragmatismo metafísico, a teoria da verdade e da realidade‖ 

(NASCIMENTO, 2011, p. 6). 

O primeiro pragmatismo, o de Peirce, não era considerado uma corrente filosófica, 

mas um método para discussão dos conceitos de crenças e hábitos. E como corrente filosófica, 

o pragmatismo só passou a ser conhecido a partir de William James. 

Charles Sanders Peirce e William James são considerados os pais do pragmatismo, 

mas foi James quem começou a aplicar o termo em um conjunto de ideias, destacando o livro 

Pragmatismo, em 1907. Segundo Nascimento (2001, p. 6): 

 

Enquanto Peirce caracterizou o pragmatismo como um método para determinar os 

significados das proposições e se amparou numa doutrina semiótica do 

conhecimento, William James ampliou o significado da verdade, trouxe para o 

pragmatismo a doutrina humanista e demarcou a sua condição de verdade, isto é, a 

verdade corresponde ao que é vantajoso ao pensamento ou àquilo que gera uma 

relação satisfatória com a realidade, de tal forma que a vantagem e a satisfação 

estejam vinculadas ao que é útil, ao prático. 

  

James ampliou a máxima de Peirce ao identificar a concepção de um objeto com os 

efeitos que o objeto "pode envolver". A versão de James da máxima é mais explícita do que a 

original de Peirce. Os efeitos são as sensações que devemos esperar e as reações que devemos 

preparar (WAAL, 2007 p. 53). 

Em alguns pontos James se afasta da máxima de Peirce ―[...] enquanto Peirce usava 

sua máxima para clarear nossas idéias acerca de conceitos como ‗dureza‘ ou ‗verdade‘, James 

ilustrava sua versão da máxima avaliando sistemas metafísicos inteiros‖ (WAAL, 2007, p. 

64). Kinouchi (2007, p. 8) diferencia os dois autores da seguinte maneira: 

 

[...] O pragmatismo originalmente imaginado por Peirce era um método de 

esclarecer conceitos ou representações concernentes a termos teóricos presentes na 

ciência. Ou seja, tratava-se de uma questão de otimização do raciocínio, dizendo 

respeito mais a valores cognitivos. Por sua vez, James interpreta essas noções em um 

outro contexto, aplicando-as a temas muito mais abrangentes, especialmente a 

questões de natureza ética e religiosa. Nesse caso, o pragmatismo começa a lidar 

com a esfera dos valores éticos e sociais, indo além daquilo que Peirce 

originalmente imaginara. 
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O pragmatismo para James não é apenas um método de análise. Mas também uma 

teoria da verdade. William James entende por verdade: ―As idéias verdadeiras são aquelas que 

podemos assimilar, validar, corroborar e verificar. As idéias falsas são aquelas com as quais 

não podemos agir assim‖. (JAMES, 1979, p. 72). 

John Dewey foi uns dos grandes teóricos do pragmatismo sendo muito influente na 

educação brasileira através da obra de Anísio Spínola Teixeira. De acordo com Carvalho 

(2011, p. 1) as ideias de Dewey ―[...] estiveram presentes em discussões no cenário 

educacional do país desde 1930, mas mesmo antes já influenciava importantes filósofos e 

educadores brasileiros [...]‖.  

Segundo França (2007, p.17) Dewey em sua época foi um importante filósofo crítico, 

pois para ele, é preciso que a filosofia seja estudada como um capítulo do desenvolvimento da 

civilização e da cultura, não como algo isolado em si mesmo; feito isso, a história da filosofia 

adquire uma nova significação. 

Dewey tinha como preocupação central a elaboração dos conhecimentos verdadeiros. 

De acordo com Soares (2007, p. 11) [...] o pragmatismo de John Dewey, a corrente mais 

vigorosa da Escola Nova, advoga de forma clara a escola única que junte pensamento e ação, 

idéia e instrumento, sem discriminação social e sem privilégios. 

Assim, o processo educacional, segundo Dewey (apud Soares) apenas toma sentido à 

medida que definimos o tipo de sociedade que desejamos partindo-se das experiências 

concretas já existentes não sendo possível ―[...] criar, com as nossas imaginações, alguma 

coisa que consideremos uma sociedade ideal.‖  

O pragmatismo em Dewey não é, conforme Souza (2010, p. 7), somente um método, 

mas sim um instrumento de adaptação do homem enquanto organismo vivo em seu ambiente 

natural, com a intenção de transformá-lo segundo seus interesses individuais e também 

coletivos.  

 

Pragmatismo como supervalorização da prática cotidiana 

 

Na perspectiva do pragmatismo os atos somente são considerados verdadeiros se 

servirem para a solução imediata dos problemas, ou seja, o significado de um conceito 

consiste nas consequências práticas de sua aplicação do ponto de vista utilitário. 

O termo pragmatismo, derivado do grego prágma, significa ―fazer‖, denota ação, 

ato ou caso. Conforme a antropologia pragmática de Kant, pragmatismo é a ética 
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prática. Na definição kantiana, o horizonte pragmático representa à adaptação do 

conhecimento à finalidade moral, aos fins da vida prática, do agir (NASCIMENTO, 

2011, p. 02). 
 

O homem comum vive e atua praticamente considerando-se como verdadeiro homem 

prático. Assim, as coisas existem através da significação prática ao satisfazer no imediato as 

necessidades de vida cotidiana.  

 

As coisas não apenas são conhecidas em si, à margem de toda atividade humana – 

ponto de vista do realismo ingênuo – como também significam por si mesmas, isto 

é, ignora que pelo fato de significar, de ter uma significação prática, os atos e 

objetos práticos somente existem pelo homem e para ele. O mundo prático é – para 

a consciência comum – um mundo de coisas e significações em si (SÁNCHEZ 

VÁZQUEZ, 2011, p. 35). 

 

Sánchez Vázquez (2011, p. 36), ao referir-se a Thales de Mileto, afirma que ―o homem 

comum sempre está disposto a rir do filósofo que, absorto pela teoria, caminha pelo céu da 

especulação e tropeça no mundo das coisas práticas.‖. Entende-se que esse homem comum 

despreza os teóricos e filósofos, que segundo ele, não oferecem nada de prático/utilitário, 

apenas especulam e exercem atividade teórica que é comparada a uma atividade parasitária. 

De acordo com Sánchez Vázquez (2011, p. 37), para a consciência simples, a vida é 

―prática‖ no sentido prático-utilitário e a vê dotada de um poder autossuficiente, abrindo 

caminhos por si sem necessitar do apoio de estranhos. Diferentemente do marxismo, que vê a 

utilidade como consequência da verdade, atividade material, objetiva e transformadora, o 

pragmatismo entende que a verdade é submissa à utilidade, concebida como individual e 

subjetiva. Ainda sobre as diferenças entre marxismo e pragmatismo, Sánchez Vázquez (2011, 

p. 244) afirma que: 

 

A diferença entre o marxismo e o pragmatismo no que diz respeito ao modo de 

conceber a verdade determina, por sua vez, seus diferentes critérios de verdade. 

Enquanto o primeiro procura provar o verdadeiro como reprodução espiritual da 

realidade, o segundo deseja provar o verdadeiro como aquilo que é útil. 

 

Há uma aparente semelhança entre as correntes quando se pergunta onde encontrar o 

critério da verdade. Ambas respondem que está na prática. Porém, essa aparência desaparece 

rapidamente se considerarmos que: 

 

[...] o pragmatismo e o marxismo dão um significado muito diferente à prática: em 

um caso, ação subjetiva do indivíduo destinada a satisfazer seus interesses; em 

outro, ação material, objetiva, transformadora, que corresponde a interesses sociais e 

que, considerada do ponto de vista histórico-social, não é só produção de uma 
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realidade material, mas, sim, criação e desenvolvimento incessantes da realidade 

humana (SANCHÉZ VÁZQUEZ, 2011, p. 244). 

  

Conforme Sánchez Vázquez (2011, p. 227) a atividade prática tem como objetivo a 

transformação objetiva do mundo natural para satisfazer determinada necessidade humana. A 

realidade dessa transformação é uma nova realidade que só existe pelo homem e para o 

homem. Em síntese, ainda segundo Sánchez Vázquez (2011, p. 244) o que diferencia o 

marxismo do pragmatismo no que diz respeito à verdade ou não do conhecimento é que no 

primeiro ―o conhecimento é útil na medida em que é verdadeiro‖ e para o segundo é 

―verdadeiro porque é útil‖. 

A prática e a teoria possuem uma relação dialética por não encontrarem equilíbrio ou 

acomodação uma na outra, visando uma tensão e contradição duradoura entre elas. Segundo 

Sanchéz Vázquez (2011, p. 37 e 42) A prática fala por si mesma e tende a se tornar 

independente da teoria, devendo a teoria renunciar a prática.  

 

O problema das relações entre a teoria e a prática – e, portanto, o de sua autonomia e 

dependência mútuas – pode ser formulado em dois planos: a) em um plano 

histórico-social como formas peculiares de comportamento do homem, enquanto ser 

histórico-social, com respeito à natureza e à sociedade; b) em determinadas 

atividades práticas (produzir um objeto útil, criar uma obra de arte, transformar o 

Estado ou instaurar novas relações sociais). (SANCHÉZ VÁZQUEZ, 2011, p. 245) 

 

Contudo, conforme Sánchez Vázquez (2011, p. 37) o homem comum que se vê como 

ser prático, considera não precisar de teorias, encontrando a solução dos seus problemas na 

prática, ou na experiência, que seria reviver prática passada.   

 

Pragmatismo e a educação 

Contudo, entrando no caminho da educação, pode se dizer que "para os pragmáticos, 

os métodos de ensino devem se concentrar na resolução de problemas, em experimentação e 

projetos em grupo‖ (PEREIRA JÚNIOR, 2012, p. 5) ou seja, o conhecimento se fundamenta 

na experiência, naquilo que funciona do ponto de vista utilitário e leva a resultados da ação 

praticada pelo indivíduo. 

De acordo com a filosofia pragmatista deweyana, o instrumento pelo qual a 

inteligência se desenvolve ocorre as significações lógicas, que são necessárias para a 

continuação da vida ou da experiência. Sendo assim Dewey ―compreende a educação como 
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uma experiência de vida, que acontece nas condições naturais e reais, na medida em que 

desencadeiam o processo reflexivo, ou processo de conceituação‖ (MURARO, 2008, p. 165).  

A base da pedagogia deweyana, digamos assim é a interação, a ação do aluno no 

mundo e a reação sofrida pelo aluno a partir da sua ação. Ou seja, a educação está voltada 

para o aluno, a partir do seu interesse, sendo assim, a centralidade está presente no aluno. As 

escolas devem valorizar os alunos, colocando-os para participar dos processos pedagógicos, 

etc. Assim, o papel da escola não é só o de transmitir os conteúdos universais aos alunos, mas 

sim tornar o aluno capaz de buscar seu próprio aprendizado, ou seja, trata-se de aprender a 

aprender. 

A educação é uma experiência da vida que ocorre de forma natural e real, conforme 

pontua Muraro (2008, p. 165):  

 

A educação concebida por Dewey trata das condições ambientais e humanas que 

promovem o mais rico e intenso desenvolvimento das necessidades naturais e 

sociais: as de ordem física, como alimentação, movimento, etc. ; as de ordem 

psicológicas, como a necessidades de entender as emoções e significar as 

experiências; as ordem propriamente sociais, como a companhia, participação dos 

grupos e instituições.; as  de ordem  cultural, como a estética , etc.; as de ordem 

política, como a vida democrática ; as de ordem diretamente educacionais, como os 

objetivos, a escola, os professores e alunos, os métodos. 

 

O pragmatismo influenciou de forma significativa na educação, no Brasil inspirou o 

movimento da Escola Nova, liderado por Anísio Teixeira, onde a prática e democracia era 

valorizada pela educação. O objetivo da escola é beneficiar a construção de novos rumos para 

a vida humana de acordo com Teixeira (2000, p. 17) [...] ―teoria da educação nova é a 

tentativa de orientar a escola no sentido do movimento, já acentuado na sociedade, de revisão 

dos velhos conceitos psicológicos e sociais que ainda há pouco predominavam‖. 

Na atualidade o pragmatismo aparece reconfigurado e, embora mantenha os 

pressupostos centrais, sobretudo no que diz respeito ao critério para estabelecer o que é 

verdade, enfatiza os jogos de linguagem em detrimento do conceito de experiência presente 

nos autores pragmáticos anteriores. Richard Rorty é o principal representante dessa corrente 

denominada de neopragmatismo.  

Para Rorty, segundo Masson (2013, p. 7), a realidade é uma eventualidade histórica e 

devemos tratar nossa linguagem, nossa consciência, nossa comunidade como produto do 

tempo e do acaso e que para o autor os seres humanos são redes de crenças e desejos e são as 

circunstâncias históricas que determinam seus vocabulários e opiniões. Nessa direção 
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conceitos como essência, fundamento e verdade são dispensáveis e não há distinção entre 

conhecimentos científicos e não científicos. 

Conforme Masson (2013, p. 7), Rorty tem a posição de antirrepresentacionista e 

antirrealista, pois para ele a racionalidade não é o exercício da razão e nem significa a 

utilização de um método, porém trata-se de estar curioso e confiar mais na persuasão do que 

na força. Segundo a concepção rortyana a teoria é apenas outro texto e não possui nenhum 

status privilegiado, portanto não devemos nos preocupar se somos científicos, nem se estamos 

usando excessivamente a subjetividade. 

Para Moraes (2003) o neopragmatismo rortyano é permeado pelo ecletismo ao acolher 

uma multiplicidade de pensamentos tornando-o controverso. Os pragmáticos reafirmam a 

retórica reformista acerca da tolerância. Para Rorty apud Masson (2013, p. 8) o discurso da 

tolerância, da rejeição à crueldade e a busca pelo desenvolvimento da solidariedade leva-o a 

defender a ideia de que ―temos aceitado que o Welfare State capitalista é o melhor que 

podemos esperar‖  

Conforme pontua Masson (2013, p. 9), na obra rortyana há um ocultamento das 

contradições e antagonismos fundamentais da sociedade capitalista, o que lhe permite 

desenvolver teses muito otimistas em relação ao futuro da humanidade. Para ele, não há 

projeto social melhor do que o postulado pelo liberalismo e ainda, as redescrições poderiam 

contribuir para o desenvolvimento da solidariedade e da justiça. Entretanto, ainda segundo 

Masson (2013, p. 9) fica difícil conceber a concretização desse projeto sem uma 

transformação estrutural da sociedade capitalista. Deduz-se que suas proposições parecem 

buscar readequações no plano dos ideais liberais, a fim de promover a contínua 

reprodutibilidade da ordem social existente e no âmbito da educação o único projeto aceitável, 

ainda segundo Masson (2013, p. 26) seria uma contribuição para melhorar sociedade 

capitalista que, em última instância, não poderia ser superada. 

 

Considerações 

Neste trabalho buscou-se discutir a respeito do surgimento do pragmatismo e sua 

influência no âmbito da educação. Em síntese, tratou-se de compreender a sua gênese 

abordando os pragmáticos clássicos Peirce, James e Dewey.  
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Peirce vem para esclarecer sobre o significado de crença, hábitos e ação. James 

ampliou o conjunto de ideias de Peirce sendo que para ele o pragmatismo não é apenas um 

método, mas também uma teoria da verdade. Dewey foi um teórico muito influente na 

educação, para ele o pragmatismo era a forma de ação, instrumentos e ideias juntos, ou seja, a 

adaptação do homem. 

No âmbito do pragmatismo como supervalorização da prática cotidiana, buscava-se a 

significação prática ao satisfazer necessidades da vida cotidiana. Na educação os métodos de 

ensino deveriam ser voltados para a resoluções de problemas imediatos. O neopragmatismo 

surge com Richard Rorty diferenciando-se do pragmatismo clássico, pois Rorty reduz a 

importância do conceito de experiência e prioriza o conceito de linguagem. 
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RESUMO 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa historiográfica sobre o significado e a atualidade da Revolução 

Russa de 1917. O trabalho faz uma análise do desenvolvimento do Marxismo na Rússia desde a formação das 

concepções populistas até a hegemonia do Partido Bolchevique na construção da Revolução de Outubro. A luta 

por dirigir a revolução trilhou o caminho de combater as concepções burguesas e oportunistas que tinham um 

caráter reformista, ao passo que se avançou na estratégia e tática formuladas por Lenin, a aplicação do Marxismo 

à realidade da Rússia, que foram decisivas para a vitória. O trabalho também se centra em descrever as 

formulações leninistas em torno da construção do Partido e de sua atuação como cérebro da classe operária na 

revolução. O caráter atual da revolução se dá pelo seu exemplo histórico em inaugurar uma nova etapa da luta de 

classes, a etapa das revoluções democrático-burguesas de novo tipo, ininterruptas ao socialismo. A revolução de 

Outubro de 1917 é referência para inúmeros processos revolucionários do século XX, inclusive os que se 

encontram em desenvolvimento em países como Índia, Turquia, Filipinas e Peru. 

 

Palavras-chave: Revolução Russa. Partido Bolchevique. Luta de Classes. 

 

ABSTRACT 
The present work is part of a historiographical research on the meaning and the actuality of the Russian 

Revolution of 1917. The work analyzes the development of Marxism in Russia from the formation of populist 

conceptions to the hegemony of the Bolshevik Party in the construction of the October Revolution. The struggle 

to lead the revolution was the way to combat bourgeois and opportunist conceptions that had a reformist 

character, while Lenin's strategy and tactics, the application of Marxism to the reality of Russia, were decisive 

for victory. The paper also focuses on describing the Leninist formulations around the construction of the Party 

and its acting as the brain of the working class in the revolution. The present character of the revolution is due to 

its historical example in inaugurating a new stage of the class struggle, the stage of bourgeois-democratic 

revolutions of a new type, uninterrupted to socialism. The revolution of October 1917 is a reference for many 

revolutionary processes of the twentieth century, including those in development in countries like India, Turkey, 

the Philippines and Peru. 
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Introdução 

O presente trabalho é parte de uma pesquisa historiográfica sobre o significado e a 

atualidade da Revolução Russa de 1917. Inúmeros epítetos são dados a este importante 

acontecimento que influenciou a história mundial: Revolução Bolchevique. Mas o que há de 
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especial neste processo? Ora, pela primeira vez na história se materializou de forma efetiva a 

teoria desenvolvida por Karl Marx e Friedrich Engels, os fundadores do Socialismo 

Científico. O ―espectro‖ descrito no Manifesto do Partido Comunista de 1848, afinal se 

materializou mesmo diante de uma ampla campanha de difamação e brutal repressão contra 

comunistas em todos os Estados europeus. 

A vitória bolchevique na Rússia, associada à destruição e crise provocada pela 

primeira guerra mundial possibilitou um avanço das organizações revolucionárias em diversas 

partes do mundo. Ao mesmo tempo ascendeu, também, a propaganda dos ―horrores‖ 

praticados pelos comunistas, na defesa da democracia burguesa ou até mesmo apoiando a 

ascensão do fascismo como forma de conter o avanço das revoluções em outros países. 

A Revolução na Rússia também se deu no campo do combate a outras correntes que se 

reivindicavam herdeiras das ideias Marxistas. Entre as principais concepções estava os 

Sociais Democratas da II Internacional, liderados por Karl Kautsky ou mesmo no interior da 

Social Democracia Russa contra liquidacionistas e mencheviques. 

No centenário da Revolução Bolchevique o mundo é sacudido por uma grave crise 

econômica, pugnas e conluios de potências imperialistas que já ensaiam guerras de rapina 

contra países semicoloniais. No Brasil, as frações da burguesia disputam o controle do velho 

Estado burguês-latifundiário, atoladas na lama de acusações mútuas de corrupção.  

Neste contexto de grave crise econômica e política que arrasta massas operárias e 

camponesas para condições cada vez mais degradantes eis que partidos e organizações 

fascistas tentam ―vacinar‖ as massas vomitando todo o seu ódio contra os comunistas. Não 

por acaso, tratam de atribuir, como a mais de cem anos atrás, as infâmias contra os 

revolucionários. Mas, é impossível fazer a roda da história girar para trás. As Revoluções não 

são fruto de um passado distante e superado, ao contrário, estão vivas em inúmeros processos 

atuais e vigentes como na Índia, Filipinas, Turquia e Peru. 

Marxismo e Historiografia da Revolução Russa 

 

Logo quando lançado, em 1848, o Manifesto Comunista já apontava a consigna 

―Proletário de todos os países, uni-vos‖. Não por acaso este era o lema do manifesto. Marx e 

Engels já haviam identificado que o capital estava organizado e caminhando para sua fase 
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monopolista e a burguesia tratava de garantir o controle dos Estados nacionais em torno de 

seus interesses. Diante disso, a necessidade dos trabalhadores se organizar de forma unitária. 

Este esforço culminou com a fundação, em 1864, da Associação Internacional dos 

Trabalhadores (AIT) ou I Internacional. No Manifesto, também se afirmava que a Luta de 

Classes são ―ora abertas, ora ocultas‖. Ou seja, para a burguesia, é preciso manter as 

contradições de classe na forma escondida, uma vez que isso possibilita manter as formas de 

exploração para a extração do lucro máximo da força de trabalho. Aos operários, reunidos na 

AIT, interessava-se expor as contradições, ou seja, desvela-las, apontando o antagonismo de 

classes e a necessidade de destruição do modo de produção capitalista. No capitalismo, uma 

pequena parte se apropria do que é socialmente produzido pela maioria; no Comunismo, os 

meios de produção são da coletividade, a forma de produção é o trabalho comum e o resultado 

dessa produção é socialmente distribuído. 

 

A doutrina de Marx suscita em todo o mundo civilizado a maior hostilidade e o 

maior ódio de toda a ciência burguesa (tanto a oficial como a liberal), que vê no 

marxismo uma espécie de ―seita perniciosa‖. E não se pode esperar outra atitude, 

pois numa sociedade baseada na luta de classes não pode haver ciência social 

―imparcial‖. De uma forma ou de outra toda a ciência oficial e liberal defende a 

escravidão assalariada, enquanto o Marxismo declarou guerra implacável a essa 

escravidão. Esperar que a ciência seja imparcial numa sociedade de escravidão 

assalariada seria uma ingenuidade tão pueril como esperar que os fabricantes sejam 

imparciais quanto à questão da conveniência de aumentar os salários dos operários 

diminuindo os lucros do capital (LÊNIN, 1986, p. 35). 

 

Já em 1871, Marx e Engels foram partícipes e entusiastas da Comuna de Paris e, 

mesmo após sua derrota, passaram a defendê-la extraindo importantes lições para lutas 

futuras. Na Comuna, pela primeira vez na história, o operariado assaltava os céus e tomava o 

poder da classe burguesa. Durante dois meses o operariado armado controlou Paris e baixou 

Decretos como: a expropriação de empresas privadas, o transporte público gratuito, a 

educação de novo tipo às crianças, direito à moradia, gestão popular dos meios de produção e 

a aposentadoria remunerada aos operários com mais de 55 anos. Contudo, as condições para a 

tomada e a manutenção do poder ainda não estavam claras por conta da forte influência 

anarquista. Lenin, em 1913, sintetizou bem a experiência da Comuna e suas lições: 

 

Por certo, em que pese a essas condições tão desfavoráveis e à brevidade de sua 

existência, a Comuna teve tempo de aplicar algumas medidas que caracterizam 

bastante seus verdadeiros sentido e objetivo. Substituiu o exército permanente, 

instrumento cego em mãos das classes dominantes, pelo armamento de todo o povo; 

proclamou a separação da Igreja do Estado; suprimiu a subvenção ao culto (quer 
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dizer, o soldo que o Estado pagava aos padres) e deu um caráter estritamente laico à 

instrução pública, com o que assestou um rude golpe aos soldados de batina. Pouco 

foi o tempo para se fazer algo no terreno puramente social, porém esse pouco mostra 

com suficiente clareza seu caráter de governo popular, de governo operário: foi 

suprimido o trabalho noturno nas tarefas; foi abolido o sistema das multas, 

consagrado pela lei, com que se vitimavam os operários; finalmente, foi promulgado 

o famoso decreto de entrega de todas as fábricas e oficinas abandonadas ou 

paralisadas por seus donos às cooperativas operárias com o fim de retomar a 

produção. E para sublinhar, como se disséssemos, seu caráter de governo 

autenticamente democrático, proletário, a Comuna dispôs que a remuneração de 

todos os funcionários administrativos e do governo não fosse superior ao salário 

normal de um operário, nem passasse em nenhum caso dos 6.000 francos anuais 

(menos de 200 rublos ao mês). Todas essas medidas mostravam com farta 

eloquência que a Comuna constituía uma ameaça de morte ao velho mundo, baseado 

no avassalamento e na exploração. Essa era a causa de a sociedade burguesa não 

poder dormir tranquila enquanto o Ajuntamento de Paris ostentasse a bandeira 

vermelha do proletariado (LÊNIN, 1987, p. 425). 

 

A reação à Comuna foi rápida, afinal era preciso conter esta ameaça ao velho Estado 

Burguês, era preciso extirpá-la, apaga-la da história. Lenin continua: 

 

E quando a força organizada do governo pôde, afinal, dominar a força mal 

organizada da revolução, os generais bonapartistas, esses generais batidos pelos 

alemães e garbosos frente a seus compatriotas vencidos, os Rennen-Kampf e Méller-

Zakomelski franceses fizeram uma matança como jamais se havia visto em Paris. 

Cerca de 30 mil parisienses foram mortos pela soldadesca enfurecida; uns 45 mil 

foram detidos, executados logo muitos e desterrados ou enviados a trabalhos 

forçados milhares deles. No total, Paris perdeu 100 mil filhos, entre os quais se 

encontravam os melhores operários de todos os ofícios. A burguesia estava 

satisfeita. ―Agora, acabou-se com o socialismo, por muito tempo!‖, dizia seu 

sanguinário chefe, o diminuto Thiers, quando ele e seus generais afogaram em 

sangue a sublevação do proletariado de Paris. Mas de nada serviram os grunhidos 

desses corvos burgueses. Não passariam ainda seis anos da derrocada da Comuna, 

ainda se achavam muitos de seus lutadores em presídio ou no exílio, quando na 

França iniciou-se um novo movimento operário. A nova geração socialista, 

enriquecida com a experiência de seus predecessores e em absoluto desencorajada 

pela derrota que sofreram, recolheu a bandeira caída das mãos dos combatentes da 

Comuna e levou-a adiante com firmeza e valentia ao grito de ―Viva a revolução 

social! Viva a Comuna!‖. E três ou quatro anos mais tarde, um novo partido operário 

e a agitação levantada por este no país obrigaram as classes dominantes a pôr em 

liberdade os communards que o governo ainda mantinha presos (LÊNIN, 1987, p. 

426). 

 

Em que pese todo aparato repressivo contra os Comunistas na França e em toda a 

Europa, as ideias de Marx e Engels ecoaram até a Rússia. A Rússia czarista empreendeu o 

caminho do desenvolvimento capitalista depois de outros países e até meados de 1860 havia 

poucas indústrias, onde se predominava o regime de Servidão. Com a derrota na Guerra da 

Criméia (1853-1856) e em virtude de inúmeras sublevações camponesas, o regime de servil 

foi oficialmente abolido em 1861. Contudo, mantiveram formas de exploração dos 
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camponeses, como por exemplo, os castigos corporais que se mantiveram até 1908. A partir 

de 1865 na Rússia ocorre uma rápida expansão industrial o que impulsionou o crescimento da 

classe operária (HISTÓRIA DO PCUS, 1945). 

As primeiras greves operárias nas décadas de 1870 e 1880 tinham em reivindicações 

de caráter essencialmente econômico, ou seja, sem uma perspectiva concreta de tomada do 

poder. Como no Ludismo, na Inglaterra no início do século XIX, os operários russos 

passavam a destruir e sabotar as fábricas. Neste período surgem as primeiras associações de 

operários russos e em 1875 surge em Odessa a "União dos Operários do Sul da Rússia" e 

sobreviveu por apenas mais ou menos 09 meses sendo aniquilada pelo governo czarista. Em 

Petersburgo, organizou-se, em 1878, a "União dos Operários Russos do Norte" e na década de 

1880, aumenta o número de greves. Durante cinco anos (de 1881 a 1886), produziram-se mais 

de 48 greves, com um total de 80.000 grevistas (HISTÓRIA DO PCUS, 1945). 

Até o aparecimento dos primeiros grupos marxistas, o trabalho revolucionário, na 

Rússia, correu a cargo dos populistas, que eram adversários do marxismo. Oriundos da 

pequena burguesia, os populistas distanciavam-se das grandes massas operárias e camponesas 

utilizando de táticas de terror para assassinar o Czar Alexandre II. A sociedade populista 

clandestina chamada "Narodnaia Volia" ("Vontade do Povo") começou a preparar o 

assassinato do czar, conseguindo fazê-lo em 1°. de março de 1881. A política do terror 

individual respondia à teoria populista dos "heróis" ativos e a "multidão" passiva que aguarda 

as façanhas dos "heróis". Os populistas desviavam a atenção dos trabalhadores em relação à 

luta de classes e, com isso, freavam o desenvolvimento da iniciativa e as atividades 

revolucionárias da classe operária e dos camponeses. Impediam a classe operária de 

compreender seu papel dirigente na revolução e entorpeciam a criação de um partido da classe 

operária independente (HISTÓRIA DO PCUS, 1945). 

É a partir de 1883 que surge o primeiro grupo marxista russo. Sob o nome 

"Emancipação do Trabalho", G. V. Plekhanov, de origem Populista, tem contato com as 

ideias marxistas em Genebra e passa a difundir obras de Marx e Engels na Rússia. Traduziu 

para o russo várias obras de Marx e Engels: o "Manifesto do Partido Comunista", "Trabalho 

Assalariado e Capital", "Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico" e outras, que 

imprimiam no estrangeiro e faziam circular clandestinamente na Rússia. 
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Vladimir Ilitch Uliyanov (Lenin), fundador do bolchevismo, nasceu na cidade de 

Simbirsk (hoje Ulianovsk) no anode 1870. Em 1887, ingressou na Universidade de Kazan, 

porém pouco depois foi detido e expulso da Universidade por tomar parte no movimento 

revolucionário estudantil. O irmão mais velho de Lenin, Alexandre Uliyanov, que atuava em 

uma organização populista foi morto no mesmo ano por envolvimento numa tentativa de 

assassinato do Czar Alexandre III. Lenin, em 1889, se transfere para Samara e, em torno dele, 

se forma o primeiro círculo marxista desta cidade. Em fins de 1893, Lenin foi para 

Petersburgo. Chamou a atenção nos círculos marxistas pelas suas intervenções e domínio 

teórico das formulações de Marx e Engels (HISTÓRIA DO PCUS, 1945). 

Mesmo com as críticas de Plekhanov na década de 1880, as ideias populistas ainda 

tinham força no seio da juventude revolucionária. Uma parte desta juventude acredita que a 

Rússia podia fugir à trajetória capitalista e que a classe revolucionária era os camponeses e 

não o operariado que dirigiriam a revolução. Era preciso, pois, ―limpar o terreno‖ para fazer 

avançar o Marxismo. Lenin o fez em m seu livro "Quem são os „amigos do povo‟ e como 

lutam contra os social-democratas?" (1894), tecendo duras críticas ao oportunismo dos 

populistas liberais que defendiam uma conciliação com o Czar, elogiavam os Kulaks 

(camponeses ricos), não denunciavam a exploração dos camponeses pobres e, ainda teciam 

inúmeras calúnias contra os marxistas afirmando que estes queriam a destruição dos 

camponeses.  

Na mesma obra, Lenin tece pela primeira vez a conceituação de aliança Operário-

Camponesa, defendia taticamente uma aliança com setores da pequena e média burguesia, 

bem como uma aliança com camponeses médios. Contudo, a base da revolução seria a aliança 

entre operariado e camponeses pobres. Lenin desmascarou estas calúnias da crítica populista e 

demonstrou que o que importava não eram os supostos "desejos" dos marxistas e sim o 

processo real do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que fazia crescer inevitavelmente 

o contingente do proletariado (HISTÓRIA DO PCUS, 1945). 

No ano de 1898 ocorreu em Minsk o primeiro Congresso do Partido Operário Social-

Democrata da Rússia (P.O.S.D.R.). Neste primeiro congresso do P.O.S.D.R. estavam 

presentes nove delegados. Lenin não estava entre eles, pois havia sido deportado para a 

Sibéria. O Comitê Central do Partido, eleito no dito Congresso, não tardou sem ser preso. O 

"Manifesto" lançado em nome do Congresso havia problemas graves quanto aos princípios do 
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marxismo, do papel político do proletariado ou sequer assinalava a conquista do poder. O 

mérito deste congresso foi contribuir para a propaganda revolucionária, mesmo não tendo 

conseguido reunir organicamente os diversos grupos e organizações marxistas, o que 

contribuiu para a difusão de teses ―economicistas‖.  

Os "economistas" russos pregavam as mesmas ideias dos adversários do marxismo nos 

partidos socialdemocratas do estrangeiro, os partidários Bernstein. O princípio do 

oportunismo economicista era que as condições para uma revolução socialista ainda não 

estavam dadas e era preciso esperar o desenvolvimento capitalista, ou seja, primeiramente 

uma revolução burguesa. 

A luta de Lenin por combater o oportunismo ocorreu em duas frentes. A primeira 

delas foi a de se vincular organicamente às massas operárias e camponesas e de constituir de 

fato um partido revolucionário. Em 1895 Lenin cria a "União de Luta Pela Emancipação da 

Classe Operária", que desenvolveu um trabalho de agitação de massas entre os operários e 

dirigiu greves massivas, representava uma nova etapa, a passagem para a agitação de massas 

entre os operários e a fusão do marxismo com o movimento operário. 

A segunda frente à de combater e responder os ―economicistas‖ e outros 

agrupamentos oportunistas através da propaganda. A criação de um jornal clandestino para 

toda a Rússia era a tarefa fundamental que se apresentava aos marxistas revolucionários. 

Lenin passa a dirigir o jornal Iskra (A centelha), que se torna o principal instrumento de 

propaganda do marxismo na Rússia. O aparecimento dos primeiros números do "Iskra" (1900-

1901) representou a passagem para o novo período, o período da verdadeira criação, na base 

dos círculos e grupos dispersos, do Partido Operário. 

A luta contra o oportunismo trilhou toda obra de Lenin. Já às vésperas da revolução, 

em 1916, Lenin analisa o desenvolvimento do capitalismo em sua fase superior, o 

imperialismo. Nesta obra prima, mesmo o Partido Bolchevique já se constituindo como a 

principal força revolucionária na Rússia, Lenin tratou de destacar que o oportunismo é tão 

pernicioso quanto o imperialismo: 

 

Na realidade, a particular rapidez e o caráter particularmente odioso do 

desenvolvimento do oportunismo, não constituem de modo algum uma garantia da 

sua vitória duradoura, do mesmo modo que o rápido desenvolvimento de um 

abscesso maligno num organismo sadio apenas pode acelerar a sua maturação, a sua 

eliminação e a cura do organismo. A tal respeito, as pessoas mais perigosas são as 

que não querem compreender que a luta contra o imperialismo, quando não se liga 
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indissoluvelmente à luta contra o oportunismo, se reduz a uma frase oca e mentirosa 

(LÊNIN, 1979, p. 125). 

 

O papel destacado de Lenin no processo revolucionário russo merece destaque não por 

acaso. Lenin era um exímio intelectual marxista ao mesmo tempo em que sabia dialogar com 

as massas em seus textos e discursos.  

 

Lenin dava uma importância imensa à arte de falar e escrever de um modo popular. 

Isto é necessário para fazer acessível e compreensível às massas o comunismo, para 

que considerem este como sua própria causa. Um discurso ou um folheto populares 

devem ter uma finalidade concreta, finalidade que incite à uma ação determinada. O 

pensamento político desenvolvido em um discurso popular deve ser claro, concreto, 

significativo. É inaceitável toda vulgarização, toda simplificação excessiva, todo 

desvio da objetividade. A exposição deve ser clara, planejada, ajudar ao ouvinte ou 

ao leitor a tirar conclusões ele mesmo e limitar-se unicamente em resumir a formular 

tais conclusões. Tem que partir não de raciocínios abstratos, senão de fatos 

conhecidos do leitor ou do ouvinte e que lhe interessem. Esclarecer 

progressivamente, utilizando de todos os recursos, permitindo a conexão existente 

entre palavras e fatos e as questões mais importantes da luta de classes, da edificação 

do socialismo. É assim como Lenin ensinava a falar e a escrever de um modo 

popular (KRUPSKAYA, 1937). 

 

Em As três fontes e as três partes constitutivas do marxismo escrito em 1913, Lenin 

sintetizou a teoria marxista enquanto concepção, integral do mundo, inconciliável com toda a 

superstição, com toda a reação, com toda a defesa da opressão burguesa. O marxismo, 

segundo Lenin é o sucessor legítimo do que de melhor criou a humanidade no século XIX: a 

filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. Os aportes de Lenin para a 

teoria marxista se expressam enquanto uma etapa superior do Marxismo, conforme defendeu 

Stalin (1954): 

 

O leninismo é o marxismo da época do imperialismo da revolução proletária. Mas 

exatamente: o leninismo é a teoria e a tática da revolução proletária em geral, a 

tática da ditadura do proletariado em particular. Marx e Engels militaram no período 

pré-revolucionário (referimo-nos à revolução proletária), quando o imperialismo 

ainda não estava desenvolvido, no período de preparação dos proletários para a 

revolução, no período em que a revolução proletária ainda não se tornara uma 

necessidade prática imediata. Porém, Lênin, discípulo de Marx e Engels, no período 

de pleno desenvolvimento do imperialismo, no período do desencadeamento da 

revolução proletária, quando a revolução proletária já havia triunfado num país, 

havia destruído a democracia burguesa e iniciado a era da democracia proletária, a 

era dos Soviets. 

 

Lenin, segundo Stalin (1954), não acrescentou ao marxismo nenhum princípio novo, e 

muito menos modificou qualquer um de seus velhos princípios. Lenin desenvolveu o 
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marxismo aplicando-o a novas condições, à nova fase do capitalismo. O Leninismo
1
, 

enquanto defesa e avanço do marxismo, promovera as seguintes contribuições, conforme 

síntese elaborada pelo Partido Comunista da Índia – MLM (2016):  

1) A descoberta das leis do movimento do estágio superior do capitalismo – o imperialismo 

– e como estas inevitavelmente levariam as potências imperialistas à guerra;  

2) O desenvolvimento qualitativo da teoria e prática da revolução proletária durante a 

revolução democrático-burguesa assim como na revolução socialista;  

3) Um entendimento preciso a respeito da ditadura do proletariado, bem como os princípios 

primários no que tange a construção do socialismo;  

4) Proporcionara a teoria e direção para os movimentos nacionais e coloniais, ligando os 

movimentos nacionais libertadores às causas da Revolução Socialista Mundial;  

5) O desenvolvimento dos princípios organizativos do partido leninista – o partido de novo 

tipo, dando à classe operaria russa e à dos demais países uma doutrina harmônica sobre o 

partido e as bases políticas, táticas, programáticas e de organização do mesmo; 

6) Um partido de novo tipo, que se diferencia de modo radical dos partidos da II 

Internacional, totalmente contagiados pelo oportunismo. 

O nascimento da fração Bolchevique dentro do Partido Operário Social-Democrata 

Russo no segundo Congresso do Partido ocorreu em julho/agosto de 1903. O principal debate 

no Congresso foi em relação a qual deveria ser a natureza do Partido e também quem deveria 

fazer parte do mesmo. As teses de Lenin foram aprovadas pela maioria (bolchevique) e a 

cisão no seio do P.O.S.D.R. tornou-se visível a partir daí já que a minoria (menchevique) 

iniciou uma série de ações de boicote às posições bolcheviques.  

Em 1904 em Um passo a frente, dois passos atrás, Lenin detalha os princípios de um 

partido comunista que será a base de organização do partido bolchevique, que aqui 

sintetizamos: 1) Destacamento de vanguarda: reunindo os melhores elementos da classe 

operária que dominem com solidez teórica as leis da revolução; uma parte da classe operária, 

parte intimamente ligada a esta; 2) Destacamento organizado como a soma das suas 

organizações, e seus membros, como integrantes de uma das organizações do Partido, no qual 

existem órgãos de direção superiores e inferiores, no qual existe uma submissão da minoria à 

                                                           
1
 Para Carvalho (2008, p. 100-101), o Leninismo é ―o conjunto das ideias lavradas por Lenin enquanto práxis, 

crítica e revolucionária, voltada à tomada do poder pelo proletariado, com a participação dos camponeses pobres, 

via expropriação dos expropriadores, em direção à construção do socialismo e da sociedade comunista‖.  
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maioria, no qual existem decisões práticas, obrigatórias para todos os membros do Partido; 3) 

Luta contra o fracionismo: o Partido é uma unidade de vontade que exclui todo fracionismo, 

toda divisão do poder no Partido. 

A aliança Operário-Camponesa: chave para avançar a revolução 

No desenvolvimento do modo de produção capitalista, modifica-se a relação que os 

camponeses têm em relação à produção agrícola. Em O Capital, Marx identificou que há, no 

capitalismo, uma mudança substancial em relação à renda da terra, que evolui da ―renda 

produto‖ para a ―renda em dinheiro‖, onde não mais se basta um excedente de lucro sob a 

―forma natural‖, sendo agora necessário que o excedente ―tome a forma de dinheiro‖, 

estabelecido de forma forçosa, também nas relações existentes no campo (MARX, 1982, p. 

349 e 359).  

Esta transformação no campo é analisada como um processo de destruição do 

campesinato, sendo esta no sentido econômico, já que, submetidos à lógica do capital, estão 

fadados a desaparecer enquanto pequenos proprietários, que agora não mais produzem para o 

autoconsumo, mas para atender aos interesses do mercado. Esta afirmativa pode ser entendida 

pelos críticos que Marx ―errou‖ ao prever um certo ―desaparecimento‖ do campesinato. 

Entendemos que não.  

Ao contrário disso, Marx identificou que há mudanças de relações e um processo de 

concentração fundiária, onde o campesinato pobre é obrigado a tornar-se assalariado agrícola, 

vendendo a sua força de trabalho. E, diferentemente da relação que o campesinato em outros 

modos de produção teria com a terra, enquanto ―valor de uso‖, esta relação vai desaparecendo 

com a chegada do modo de produção capitalista, que transforma tudo em mercadoria. Esta 

mudança em relação à produção agrícola enquanto ―valores de uso sociais‖, como dizia Marx, 

não necessariamente muda a estrutura de exploração entre classes sociais. De servos do 

senhor feudal passam a serem ―servos da moeda‖.  

Marx também teceu inúmeras críticas ao processo de concentração de terra no modo 

de produção capitalista, enquanto processo de expropriação dos camponeses pobres e 

enquanto fator de acumulação primitiva de capital. Mesmo considerando estes elementos, não 

fez a defesa da pequena propriedade. Ao contrário disso, Marx compreende que ao combater 

o monopólio da propriedade agrária, se combate apenas ―a existência‖ e não a ―essência do 
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monopólio‖. Ou seja, o centro da natureza da exploração capitalista é a propriedade privada e 

não se ela é grande ou pequena (MARX, 2004, p. 75). 

Segundo Del Roio (2003), Marx interessou-se sobre os acontecimentos e revoltas 

camponesas na Rússia, sobretudo no período em que ocorre a guerra da Criméia (1854-1857) 

e posteriormente a partir das rebeliões camponesa que ocorrem em 1858-1862, enquanto um 

processo que pudesse desencadear uma ―nova primavera dos povos, como a de 1848‖ 

(DELROIO, 2003, p. 123). Marx via nos camponeses isolados a impossibilidade destes serem 

impulsionados para um caminho revolucionário. De fato, a própria análise de Marx é a de que 

―Os indivíduos isolados só forma uma classe na medida em que travam uma luta comum 

contra outra classe‖ (MARX, 1989, p. 58). 

A compreensão de Lenin sobre o campesinato russo, enquanto classe social e sua e 

estratificação foram determinantes para o desenvolvimento da Revolução Russa conduzida 

pelos Bolcheviques. É com esta preocupação que Lenin, ao iniciar seu estudo sobre o 

campesinato travou um imenso debate contra os populistas e outras correntes que viam uma 

passagem direta para socialismo sem a necessidade de uma revolução democrática. O 

conjunto de obras de Lenin acerca das relações existentes no campo russo vão guiar os 

bolcheviques para uma aliança estreita entre campesinato pobre e classe operária que vai fazer 

triunfar a revolução russa de 1917. 

Kautsky em A Questão Agrária, já analisava que a economia camponesa ao receber a 

influência dos mercados estava arruinada, seguindo a análise já realizada por Marx. E isto 

ocorria em toda a Europa e também na Rússia. A descrição de Kautsky aponta que no 

feudalismo a família camponesa constitui-se numa unidade autônoma de produção, marcada 

pela existência de uma indústria doméstica articulada com a produção agrícola, que com o 

desenvolvimento do capitalismo é forçada a ceder as terras como pagamento de dívidas, ou 

seja, sendo expropriada. 

Lenin, além de identificar este processo de ruína dos camponeses pobres frente ao 

fortalecimento e controle dos grandes proprietários, vê uma possibilidade de unificar os 

pobres do campo em torno do que propunha os operários. Diferente dos mencheviques, que 

identificavam que a burguesia deveria estar à frente de uma revolução burguesa, utilizando 

uma análise evolutiva e mecanicista que via no campesinato ―o atraso feudal – e 

desconsiderava a força e o papel dos camponeses pobres como aliados principais.  
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Em O Programa Agrário, Lenin estudou as bases econômicas e a essência do que 

seria uma Revolução Agrária na Rússia, dirigida pelo proletariado, aliado ao campesinato 

pobre. A tese central de Lenin, que o difere dos oportunistas, é a de compreender a força que 

o campesinato tinha, por ser uma classe numerosa e ao mesmo tempo disposta a lutar contra a 

exploração dos grandes latifundiários. Lenin analisou as particularidades do campesinato, 

suas frações, mas vai mais além, ao identificar inúmeras relações de produção num país 

continental. 

Lenin observou que toda revolução camponesa dirigida contra as sobrevivências 

medievais – quando o caráter geral da economia é capitalista – é uma revolução burguesa, 

mas compreende também que nem toda revolução burguesa é uma revolução camponesa 

atentando para diferenciações de um país de agricultura de base capitalista consolidada e um 

país onde o capitalismo está em desenvolvimento e que mantém um conjunto de relações de 

semifeudalidade, como na Rússia daquele período. Lenin e os bolcheviques apoiaram-se no 

campesinato, distanciando-se das frações da burguesia e que eram defendidas pelos 

mencheviques; propondo, por fim, que a revolução era ―ditadura democrática do proletariado 

e dos camponeses‖ (LÊNIN, 1980, p. 136 e 137).  

Ao compreender que o ―problema agrário‖ constituía-se como base da revolução na 

Rússia, condicionando, ―a peculiaridade nacional dessa revolução‖, Lenin observou ser 

necessário ―eliminar fronteiras‖ de todas as terras, distribuindo-as aos camponeses e 

limpando-a de ―todo o resto medieval‖ da grande propriedade e da exploração, sob o controle 

do Estado, libertando-os das estruturas de exploração que mesmo no desenvolvimento do 

capitalismo permaneciam por meio do fracionamento dos camponeses em terras comunitárias, 

abandonadas ao próprio acaso.  

Da revolução de 1905 a 1917: o desenrolar da Revolução Proletária 

Já nos referimos à obra de Lenin Imperialismo, fase superior do capitalismo. Ora, a 

era do Imperialismo tinha iniciado e as novas potências imperialistas entram numa luta 

encarniçada de guerras de rapina pela partilha do mundo. Entre as inúmeras guerras regionais, 

a guerra russo-japonesa (1904-1905) pelo controle da Manchúria contribuiu ainda mais para a 

luta de classes na Rússia. As potências imperialistas iniciaram uma escalada de preparativos 

para o que seria a primeira grande guerra (1914-1918).  



 

1340 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Desde a segunda metade do século XIX aflorava em inúmeras regiões da Europa um 

sentindo anti-imperialista, sobretudo em nacionalidades dominadas, onde inúmeras 

revoluções burguesas rompiam com o domínio neocolonial ou no seio dos grandes impérios. 

Em 1905 a revolução burguesa russa, foi seguida pela revolução burguesa na China, Turquia e 

Pérsia. No caso da revolução russa de 1905, o estopim desta revolução é a derrota russa para 

os japoneses. Os Bolcheviques adotaram uma posição revolucionária para a guerra, se opondo 

as pretensões imperialistas do Czar e oposição as quaisquer falsas noções de nacionalismo. 

A análise bolchevique era de que uma derrota do Czar enfraqueceria o já cambaleante 

império russo que sofria com uma crise econômica desde o início daquele século, que 

empurrava as massas trabalhadoras para a miséria. O povo não via sentido em uma guerra 

expansionista e as derrotas das tropas czaristas gerava mais insatisfação popular, culminou 

coma revolução de 1905. Este movimento histórico iniciou com uma greve dirigida pelos 

bolcheviques nos campos de petróleo de Baku em dezembro de 1904. A partir daí uma onda 

de greves e ações revolucionárias sacudiu toda a Rússia. O estopim da insatisfação foi o 

fuzilamento em massa de trabalhadores desarmados em São Petersburgo em 22 de janeiro de 

1905. A tentativa do Czar de esmagar os trabalhadores de forma violenta inspirou uma 

resposta ainda mais feroz das massas. Nos campos, os camponeses iniciaram tomadas de 

grãos dos senhores de terras e, também entre soldados a insatisfação ao regime já se tornara 

visível com a revolta dos marinheiros russos do Encouraçado Potemkin. 

O regime absolutista czarista acaba recuando e tentou desviar a luta pelo poder, 

oferecendo pela primeira vez uma 'consulta popular' e, em seguida, um "legislativo": a Duma. 

Os Bolcheviques rejeitaram as duas propostas enquanto os Mencheviques decidiram 

participar da Duma. Entre Outubro e Dezembro de 1905 o proletariado, pela primeira vez, 

criou os Sovietes de Deputados Operários (assembleias de delegados de todas as fábricas e 

empresas), que viria a ser o embrião do poder revolucionário, e se tornou o modelo para o 

poder soviético, criado após a Revolução Socialista em 1917. Com forte atuação política em 

toda a Rússia em outubro, as lutas revolucionárias continuaram subindo até que ocorreram os 

levantes armados liderados pelos Bolcheviques no mês de dezembro em Moscou, e várias 

outras cidades e nacionalidades em todo o país, estes foram brutalmente esmagados e a onda 

revolucionária começou a recuar lentamente. 
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Em 1907 o czar dissolveu a Duma que ele havia criado e suspende direitos concedidos 

durante a revolução. É um período de grande repressão política que se estenderá até meados 

de 1912 com nova onda de greves e lutas políticas. Este é um período de grande educação 

política para o campesinato e o operariado. Foi também o período em que os Bolcheviques 

por conta da sua prática, fizeram correções e desenvolveram melhor sua compreensão 

revolucionária em relação à estratégia e a tática do proletariado.  

Foi no decorrer dessa revolução, que o entendimento bolchevique a respeito dos 

amigos e inimigos da revolução, as formas de luta e as formas de organização ficaram 

firmemente estabelecidas. Os Bolcheviques e Mencheviques tiveram um entendimento oposto 

sobre todas as questões acima. Há um grande fosso entre as formulações de que caminho a 

seguir e qual o caráter daquela revolução. Os mencheviques, seguindo o posicionamento da II 

Internacional, defendiam que se tratava de uma revolução e burguesa e, portanto, o 

proletariado teria que apoiar a burguesia liberal sob pena de vê-la em aliança com o Czar. O 

entendimento bolchevique era o de que o proletariado não podia contar com a burguesia 

liderando a revolução e teria de tomar ele próprio que tomar a dianteira da revolução, pois se 

tratava de uma revolução democrático-burguesa de novo tipo, ou seja, uma revolução dirigida 

pelo proletariado, única classe capaz de leva-la até o fim, rumo ao socialismo. 

A agitação bolchevique conclamava o povo às armas e a derrubada do Czar, 

empurrando a revolução para liderança do proletariado, isolado a burguesia liberal e 

estabelecendo uma sólida aliança com o campesinato pobre. Os Bolcheviques estavam 

prontos para a participação em um governo revolucionário provisório a ser formado com base 

na revolta popular e defendeu mais uma vez o boicote à Duma. De fato, desde a sua origem as 

Dumas não tiveram qualquer poder, ―os sovietes, as assembleias de representantes de fábricas 

e organizações da classe trabalhadora, eram as únicas instituições espontaneamente 

democráticas no país‖ (HIIL, 1977, p. 84). 

No plano do movimento comunista, a II Internacional, dirigida por Kautsky, se 

posicionou de forma oportunista no apoio à guerra imperialista de 1914-1918. Os 

bolcheviques eram praticamente o único partido a defender as resoluções anti-guerra. 

Novamente, com maestria, os bolcheviques denunciam o caráter imperialista da guerra. A 

crítica bolchevique não foi uma crítica pacifista. Ao contrário, delimitou o campo da guerra 
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revolucionária para a guerra reacionária, ou seja, as guerras revolucionárias e justas são 

aquelas travadas entre as classes exploradas contra os exploradores.  

Assim Lenin assinalou que, durante o período da revolução democrático-burguesa, 

Marx havia apoiado as guerras travadas pela burguesia, que eram contra o feudalismo e os 

reis reacionários. Porque estas guerras foram destinadas a abolir o feudalismo e estabelecer ou 

fortalecer o capitalismo, elas foram guerras justas ou progressistas. Adotando critérios 

semelhantes Lenin assinala que, na época do imperialismo e da revolução proletária, os 

comunistas apoiarão todas que ajudem a desenvolver a revolução socialista mundial. De 

acordo com esta compreensão, Lenin deu exemplos dos tipos de guerras que podem ser 

chamadas de justas ou progressistas: 1) guerras nacionais travadas por um país colonial ou 

semicolonial contra seu explorador imperialista, 2) guerras civis travadas pelo proletariado e 

outras classes oprimidas contra suas classes dominantes feudais ou capitalistas, 3) guerras 

socialistas para a defesa da pátria socialista. Em terceiro lugar, Lenin assinalou que na base de 

um entendimento superior, não havia nada de justo ou progressista em relação à Primeira 

Guerra Mundial. 

Paralela à entrada da Rússia na I Guerra mundial, acentuava-se a repressão e 

exploração da classe operária, com salários reduzidos até 15% e aumento da jornada de 

trabalho até 12 horas. A perseguição contra ―agitadores‖ impedia-os de conseguir emprego, 

multas altíssimas foram impostas contra operários em greve e qualquer tentativa de 

organização era reprimida com violência pela polícia e agentes da polícia política do Czar. Os 

Bolcheviques mudaram de táticas ofensivas (como greves gerais e a insurreições armadas, 

utilizadas no período da Revolução de 1905) para táticas defensivas, como o trabalho 

clandestino do Partido. Os Bolcheviques também se infiltravam na Duma para expor a 

política do governo Czarista, expor partidos liberais e para ganhar o apoio de camponeses 

para o proletariado. Ao implementar tais táticas, os Bolcheviques precisaram lutar contra duas 

variações do próprio movimento – os Liquidadores e os Otztovistas (Anuladores). Os 

Liquidadores, que eram Mencheviques, queriam fechar a estrutura ilegal do partido e 

defendendo a formação de um partido ‗trabalhista‘ legal. 

Com o começo da guerra em 1914, a situação revolucionária amadureceu. Os 

Bolcheviques fizeram uma propaganda extensiva entre os trabalhadores, contra a guerra e a 

favor da derrubada do Czarismo. Unidades e células também foram formadas nas forças 
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armadas, chegando até o front onde panfletos foram distribuídos, incentivando uma luta 

contra a guerra e insto aumentou o número de instâncias de recusa de unidades do exército 

para ataques ofensivos em 1915 e 1916. As privações causadas pela guerra e a morte de 

soldados filhos do povo aumentava o ódio e raiva cada vez mais crescente contra o Czar. 

Entre janeiro e fevereiro de 1917, a situação tornou-se particularmente aguda. Ódio e 

raiva pelo governo Czarista se espalharam. Até mesmo os burgueses imperialistas russos 

desconfiavam do Czar, cujos conselheiros trabalhavam para uma paz independente com a 

Alemanha. Eles também, com o apoio dos governos do Reino Unido e da França, planejavam 

substituir o Czar através de um golpe palaciano.  

A partir de janeiro de 1917, um forte movimento revolucionário grevista começou em 

Moscou, Petrogrado, Baku e outros centros industriais. Os Bolcheviques organizaram grandes 

manifestações nas ruas a favor de uma greve geral. Enquanto o movimento grevista ganhava 

energia, no dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, as mulheres trabalhadoras de 

Petrogrado foram chamadas pelos Bolcheviques para protestar contra a fome, a guerra e o 

Czarismo. Em 11 de março as mobilizações dão um caráter de insurreição armada e os 

bolcheviques lançam um chamado para a continuidade da insurreição, a derrubada do Czar e o 

estabelecimento de um governo revolucionário provisório. No dia seguinte, 12 de março, 60 

mil soldados se mobilizaram em favor da revolução lutando contra a polícia e apoiando os 

operários. Soldados passam a depor oficiais czaristas garantindo a vitória da revolução 

democrático-burguesa, que na historiografia ficou conhecida como Revolução de Fevereiro 

(27 de fevereiro pelo calendário russo). 

Por inciativa Bolchevique, formou-se o Soviete de Deputados Operários e Soldados. 

Entretanto, apesar dos Bolcheviques estarem liderando diretamente a luta das massas nas ruas, 

os partidos oportunistas, Mencheviques e Socialistas-Revolucionários (um partido pequeno 

burguês, continuação dos antigos Nardoniks), estavam reivindicando lugares nos Sovietes, e 

constituindo lá uma maioria. Assim, chegavam aos Sovietes de Petrogrado, Moscou e outras 

cidades. O governo provisório foi composto, por tanto, por Mencheviques e os Socialistas-

Revolucionários apoiados secretamente por liberais burgueses membros da Duma.O resultado 

foi a formação de dois grupos representando duas ditaduras: a ditadura da burguesia, 

representada pelo Governo Provisório, e a ditadura do proletariado e campesinato, 
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representada pelo Soviete de Deputados Operários e Soldados. O governo provisório não 

atendeu ao clamor popular de se retirar da I Guerra Mundial. 

A luminosa Revolução de Outubro 

Em abril de 2017 Lenin chega a Petrogrado e apresenta as teses Sobre as Tarefas do 

Proletariado na Presente Revolução, também chamadas de Teses de Abril, que apresentavam 

para o Partido e o proletariado a linha revolucionária da passagem da revolução burguesa à 

revolução socialista e acelerou a marcha da revolução, orientando pelo poder dos Sovietes e 

pela vitória do socialismo no país (LÊNIN, 1977). 

No plano econômico, as medidas de transição descritas nas Teses resumiam-se em: 

nacionalização das terras do país, por meio do confisco das terras dos latifundiários; fusão de 

todos os bancos em um só Banco Nacional, submetido ao controle do Soviete de deputados e 

operários; implantação do controle sobre a produção social e a distribuição dos produtos. No 

plano político preconizava a passagem da República parlamentar para a República dos 

Sovietes e, em relação ao Governo Provisório, lançou a consigna: ―Nem o menor apoio ao 

Governo Provisório!‖ (LÊNIN, 1977). 

Nas teses, Lenin afirmava que a guerra continuava sendo de rapina, uma guerra 

imperialista, mesmo sob o novo Governo Provisório. Essa era uma diferença clara e marcante 

entre os reformistas e revolucionários, e que era necessário esclarecer às massas sobre o 

caráter imperialista da guerra e fazê-las compreender que, sem derrotar a burguesia seria 

impossível por fim à guerra (LÊNIN, 1977). 

Os acontecimentos dos dias vindouros iriam somente comprovar cabalmente as teses 

de Lenin tanto na caracterização política do Governo Provisório como um governo dos 

capitalistas, dos piores inimigos da paz e do socialismo, como do caráter imperialista da 

guerra e na definição das tarefas do proletariado na situação que se criara. O caráter vacilante 

e oportunista dos mencheviques, que, ao contrário dos bolcheviques, ―estavam ao lado da 

burguesia, em íntimo contato com ela, entrando em acordos, firmando compromissos‖, 

contribuiu para que os partidários de Lênin ganhasse adesão das massas e se ―em julho, eram 

caçados como animais‖ já em setembro até marinheiros e soldados ―já haviam sido 

conquistados para a sua causa‖ (REED, 1975, p. 39). 
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As teses de Lenin saíram vitoriosas na Conferência de Toda a Rússia (Sétima 

Conferência do P.O.S.D.R. Bolchevique), sendo que nesta conferência, a proposição de Stalin 

sobre autodeterminação das nacionalidades, garantindo-as o direito de secessão, também 

foram aprovadas. Tal medida também foi importante para a adesão à revolução de outubro. 

Em agosto foi realizado o Sexto Congresso do Partido, em Petrogrado, e em virtude da 

perseguição do governo provisório foi realizado de forma clandestina e sem a presença de 

Lenin. Este Congresso foi dirigido por Stalin que apresentou os principais relatórios políticos 

em torno da insurreição armada. Neste congresso também foi admitira a entrada do grupo de 

Trotsky
2
 nas fileiras do Partido, que até então era menchevique.  

Durante os meses de agosto e outubro, por razões de segurança, Lenin permaneceu 

distante de Petrogrado e outros locais de efervescência revolucionária. Foi o período em que 

terminou a brochura O Estado e a Revolução, que retoma os estudos de Marx e Engels sobre 

as questões do Estado, sua origem, desenvolvimento e seu definhamento na etapa de transição 

do Socialismo para o Comunismo. Ainda em outubro, a intensa mobilização e agitação fez 

com que a eleição de bolcheviques para direção de Comitês Executivos de Sovietes em 

Moscou, Sarátov, Sibéria e Kiev, apontando para a liquidação do governo provisório de 

Kerensk, a entrega do poder aos Sovietes, armamento de operários e camponeses que 

constituiriam o Exército Vermelho.  

Os acontecimentos de Outubro de 1917 apontam para a iminência da tomada do poder 

e Lenin desloca-se a Petrogrado em outubro de 1917. Três dias após a sua chegada, uma 

                                                           
2
 Os acontecimentos de Outubro puseram às claras as posições oportunistas de Trotsky. Este adere ao 

bolchevismo observando a sua vitória iminente; mas, no seio do Partido vai manifestar suas posições fracionistas 

e vacilantes quando da posição sobre a insurreição armada de outubro. Kamenev e Zinoviev não só interviram e 

votaram contra a resolução que deliberou a insurreição armada, como também passaram a divulgar os planos 

bolcheviques ao governo provisório. Trotsky de forma mais sorrateira, apresentou uma emenda (que fora 

refutada pela maioria) de que a insurreição não começasse até a abertura do II Congresso dos Sovietes. As 

posições de sabotagem de Trotsky, sobre as determinações coletivas do Partido não se restringiram a este 

incidente. Já depois da vitória bolchevique, delegado para a tarefa de representar o poder soviético em 1918, 

durante as conversações de paz em Brest-Litovsk. Bukharin e Piatakov defendiam a permanência na guerra e 

Trotsky, adotando uma posição conciliatória e contrária as decisões de Lenin e do Comitê Central do Partido, 

defendeu a posição ―nem guerra nem paz‖, defendendo cessar a guerra, mas não assinar a paz, causando 

confusão entre as massas operárias e camponesas e o que foi utilizado pelo imperialismo alemão para continuar 

as operações militares e conquistar novos territórios soviéticos. Aqui não se trata de uma posição ingênua de 

Trotsky, mas de baseava em sua ―teoria‖ de ―revolução permanente‖, pois se baseando nela, queria que a guerra 

continuasse, pois considerava que ela iria ajudar a situação revolucionária na Alemanha, e o sucesso da 

revolução na Alemanha, um país capitalista avançado, era mais importante que a consolidação da Revolução na 

Rússia. 
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reunião histórica do Comitê Central bolchevique decidiu iniciar a insurreição armada em 

poucos dias e o Partido desloca dirigentes para todas as partes do país para prepará-la. 

O Governo Provisório começou a atacar os Bolcheviques no dia 6 de novembro de 

1917 (24 de outubro), às vésperas do Segundo Congresso dos Sovietes de Toda a Rússia, data 

marcada para a insurreição armada. Os Guardas Vermelhos e as unidades revolucionárias do 

exército sufocaram a reação das tropas fiéis ao governo provisório e no dia 7 de novembro de 

1917 (25 de outubro), o poder estatal foi passado para as mãos dos Sovietes. 

O Comitê Militar Revolucionário (CMR) enviou grupos armados para tomar as 

principais agências telegráficas e baixar as pontes sobre o rio Neva. A ação foi rápida e sem 

impedimentos. Um comunicado declarando o fim do Governo Provisório e a transferência do 

poder para o Soviete de Petrogrado foi emitida pelo CMR às 10 horas de 07 de novembro (25 

de Outubro), sendo o texto redigido por Lenin: 

 

Aos Cidadãos da Rússia! 

O Governo Provisório foi deposto. O poder de Estado passou para as mãos do órgão 

do Soviete de deputados operários e soldados de Petrogrado — o Comité Militar 

Revolucionário —, que se encontra à frente do proletariado e da guarnição de 

Petrogrado.A causa pela qual o povo lutou — a proposta imediata de uma paz 

democrática, a supressão da propriedade latifundiária da terra, o controle operário 

sobre a produção, a criação de um Governo Soviético — esta causa está assegurada. 

Viva a revolução dos operários, soldados e camponeses!(LÊNIN, 1977) 

 

No dia seguinte, o Congresso dos Sovietes aprovou o Decreto Sobre a Paz e o Decreto 

sobre a Terra. Isso formou o primeiro governo Soviético – o Conselho do Comissariado do 

Povo – no qual Lenin foi eleito o primeiro Presidente, estabelecendo-se então, a Revolução 

Socialista de Outubro e a ditadura do proletariado. Na noite do dia 26 o Congresso aprovou o 

Decreto da Paz, propondo a retirada imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial, e o 

Decreto da Terra, que propunha a abolição da propriedade privada e a redistribuição de terras 

entre os camponeses. As ações de tomada de poder pelos bolcheviques tiveram sucesso na 

maioria das regiões da Rússia, contudo, em regiões como a Ucrânia, o conflito se estendeu 

entre bolcheviques e grupos não bolcheviques de direita (tzaristas, liberais, nacionalistas) e de 

esquerda (Socialistas democráticos, mencheviques e anarquistas) que levaram à Guerra Civil 

Russa que durou até 1922. 

Considerações finais: revolução e contrarrevolução no mundo contemporâneo 
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O presente trabalho tratou-se apenas de um pequeno esboço acerca do processo 

revolucionário soviético. Trata-se de observar, sobretudo, a estratégia e tática acertada na 

construção da revolução em um país de economia atrasada, com um agudo problema agrário e 

que reunia as condições para uma aliança-operário camponesa. Sem dúvida, o papel destacado 

de Lenin e de suas concepções de revolução; cimentadas pela compreensão profunda do 

materialismo histórico e dialético; foram decisivas para a vitória. A luta de Lenin e dos 

bolcheviques não se deu apenas no campo das ações militares, mas, sobretudo, no manejo 

político em torno da compreensão do marxismo. 

No espaço acadêmico atual vivemos um período de auge das concepções idealistas e 

niilistas da chamada ―pós-modernidade‖, que apregoam um certo conformismo e de lutas que 

desviam o enfoque da luta de classes. No contexto de crise econômica e política também se 

acentua a propaganda de extrema direita fascista que buscam atacar as concepções marxistas, 

tentando incutir nas massas a ideia de que toda prática do oportunismo eleitoreiro (que não é 

marxista) o selo de ―comunista‖. 

Entre os setores mais democráticos influenciados pelas novas ―concepções marxianas‖ 

que discutem, entre outras coisas, as diferenças entre o ―novo‖ e o ―velho‖ Marx, muitos se 

distanciam do real caráter das formulações de Marx de que não basta interpretar o mundo, 

mas é preciso transformá-lo. Segundo Carvalho (2008, p. 97-98), não é Marxista todo o 

intelectual (mesmo os que se advogam como tais) que ―não compreende que o ambiente 

social no qual vivem e elaboram seus ‗projetos‘ é um ambiente burguês‖; que ―não entende 

que o Estado ao qual dirige seus ‗projetos‘ de políticas públicas é um Estado da burguesia 

para apoiar e salvaguardar os opressores‖; que não entende que ―o tal ‗regime popular e 

democrático‘ não é antípoda do capitalismo, mas sua continuação direta, mais próxima e 

imediata, seu desenvolvimento e fortalecimento‖. 

Discutir a atualidade de Marx, Engels, Lênin e outros aportes marxistas, como as 

contribuições de Stalin, Mao Tse Tung, Mariátegui, nada mais é que defender e aplicar uma 

teoria revolucionária que aponta para a superação da sociedade capitalista. Dizia Lênin, que a 

―Educação à margem da vida e da política é falsidade e hipocrisia‖. O espaço acadêmico de 

produção do conhecimento deve estar vinculado à realidade concreta do povo em busca de 

sua emancipação. 



 

1348 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Nos cem anos da revolução vitoriosa de Outubro o mundo já é sacudido por uma 

reação crescente das massas de operários e camponeses que cotidianamente solapam golpes 

contra o Estado burguês. Exemplo disso foi a reação popular contra reunião do G20 em julho, 

em Hamburgo, Alemanha, com confrontos e violentos. Em diversas regiões do mundo se 

acentuam as contradições de classe e mesmo sob forte reação dos Estados reacionários, 

seguem indômitas as revoluções na Índia, Filipinas, Turquia e no Peru.  

Para nós, no Brasil, as contradições de classe são evidentes no campo, onde uma 

guerra de baixa intensidade contra camponeses pobres atiçam a reação das massas para reagir 

contra o Estado burguês latifundiário que há séculos explora e oprime milhões de 

camponeses, quilombolas, indígenas e ribeirinhos. Na cidade, a exploração cada vez mais 

crescente do operariado, a retirada de direitos, o desemprego e o aumento da repressão contra 

pobres nas periferias já acentuam para a descrença em saídas eleitoreiras advogadas por 

oportunistas eleitoreiros. 

Estudar a Revolução Russa e outros processos revolucionários é aprender com a 

experiência de outros povos do mundo de que a aplicação correta do Marxismo se dá no 

campo da construção de uma Revolução Democrático-Burguesa de Novo Tipo no Brasil que 

se dará por meio da construção concêntrica de um partido verdadeiramente revolucionário, 

que guiará as classes exploradas brasileiras para a superação da sociedade capitalista. 
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RESUMO:  

No ano em que a Revolução Russa comemora seu centenário, e que está sendo debate em vários ambientes 

acadêmicos, culturais e políticos venho com esse texto fazer uma pequena reflexão sobre esse processo, ou mais 

especificamente, como essa revolução influenciou na estruturação de um século cercado de conflitos ao mesmo 

tempo que impossibilitou que a concentração de renda do início do século passado se acirrasse ainda mais. A 

princípio o objetivo era utilizar o método apresentado na citação que segue esse parágrafo, no entanto, durante a 

construção do texto observou-se que para a utilização do método, considerando os processos desencadeados em 

cada região e período, seria necessária uma dissertação, quiçá uma tese. Como os tempos de estudos não são 

adequados para desenvolver, tanto uma como outra, optamos por uma reflexão que indica como o período de 

existência da União da República Socialista Soviética, mais especificamente a partir da década de 1930, a 

concentração de renda cai consideravelmente, e como após o fim da URSS ela começa a subir. Terminamos o 

texto mostrando algumas semelhanças entre as décadas de 1920 e os dias atuais, semelhanças que nos levam a 

uma autorreflexão sobre quem somos e onde estamos nesse processo. 

 

Palavras-chave: Concentração de Riqueza. Revolução Russa. 

 

ABSTRACT: 

In the year in which the Russian Revolution celebrates its centenary, and that is being debated in various 

academic, cultural and political environments, I come with this text to make a small reflection on this process, or 

more specifically, how this revolution influenced the structuring of a fenced century of conflicts at the same time 

as it made it impossible for the income concentration of the beginning of the last century to be even more 

intense. A principle or objective is the use of a method, insofar as it is necessary for it to be used for the method, 

considering the processes triggered in each region and period, it would be a dissertation, perhaps one of them. 

The purpose of the study is the development of a Union of the Soviet Socialist Republic, more specifically from 

the 1930s, a concentration of income falls considerably, and how after the end of the USSR it begins to rise. We 

end the text by showing some versions such as the 1920s and the present, Reasons that lead us to self-reflection 

about who we are and where we are in the process. 

 

Keywords: Concentration of Wealth. Russian revolution. 

 

O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia para meus 

estudos, pode ser formulado, resumidamente, assim: na produção social da própria 

existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, independentes 

de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um grau determinado de 

desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade dessas relações de 

produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se 

eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais 

determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o 

processo de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens que 

determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. 

Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da 

sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou, o que 

não é mais que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das 

quais elas se haviam desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças 



 

1351 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

produtivas que eram, essas relações convertem-se em entraves. Abre-se, então, uma 

época de revolução social. (MARX, 2008, p. 47) 

 

Não sabemos se o momento presente pode ser considerado uma época de revolução 

social como Marx indica acima. Mas como já foi falado aqui há 100 anos a Rússia passou por 

esse processo. A representatividade dessa revolução social para o mundo contemporâneo pode 

ser observada até os dias de hoje, como afirma Hobsbawm,  

 

Em suma, a história do Breve Século 20 não pode ser entendida sem a Revolução 

Russa e seus efeitos diretos e indiretos. Não menos porque se revelou a salvadora do 

capitalismo liberal, tanto possibilitando ao Ocidente ganhar a Segunda Guerra 

Mundial contra a Alemanha de Hitler quanto fornecendo o incentivo para o 

capitalismo se reformar, e também - paradoxalmente - graças a aparente imunidade 

da União Soviética à Grande Depressão, o incentivo a abandonar a crença na 

ortodoxia do livre mercado. (HOBSBAWM, 1996, p 89) 
 

Não é necessário muito esforço para observamos como a fala de Hobsbawm está se 

concretizando nas últimas décadas, principalmente a partir da década de 1990, quando o 

fantasma do Comunismo deixa de pairar a Europa e o mundo. É importante tratarmos o 

Comunismo aqui como fantasma, porque ele realmente nunca passou do status de espectro, 

uma vez que não foi concretizado tal regime na Rússia pós revolucionária. 

Cabe aqui uma pausa para lembrarmos o básico dos termos capitalismo, socialismo e 

comunismo. O capitalismo, observado por Marx, tem entre suas principais características, a 

propriedade privada, a divisão social do trabalho e as relações entre as classes sociais. No 

século XIX, período em que Marx fundamenta suas ideias, a sociedade capitalista indica 

claramente a divisão de classes sociais, nesse caso burguesia e proletariado, ou mais 

especificamente. Os que detém os meios de produção, ou o capital, e os que não são dispostos 

de capital, mas tem a mão de obra para oferecer aos primeiros (Catani, 1980, p. 17). Sistema 

esse que proporciona a concentração de riqueza em detrimento a exploração do trabalho 

alheio, que é característico de uma sociedade em um período. E que dentro das contradições 

existente nas relações sociais e a materiais iriam levar a sua desestruturação. Levando assim 

ao surgimento do socialismo. 

O socialismo por sua vez, é observado como uma fase de transição entre a sociedade 

capitalista e a comunista. Nessa o Estado se faz necessário, mas não o Estado estruturado e 

governado pelos burgueses, mas um Estado que tenha como governante o proletariado, ou os 

trabalhadores. As determinações desse Estado não devem estar vinculadas as necessidades de 

lucro ou do capital e sim as necessidades da classe trabalhadora, como observa Hobsbawm: 
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Em todo caso, a derrubada do capitalismo considerada pelo Manifesto não se 

baseava na transformação prévia da maioria da população ocupada em proletários, 

mas na suposição de que a situação do proletariado na economia capitalista era tal 

que, uma vez organizada como movimento de classe necessariamente político, 

poderia assumir a liderança e congregar a sua volta o descontentamento de outras 

classes, e assim adquirir poder político como ―o movimento independente da imensa 

maioria no interesse da imensa maioria‖. Assim, o proletariado iria ―ascender como 

classe governante da nação [...] constituir a nação (HOBSBAWM, 1998, p. 305) 
 

Por sua vez, o comunismo seria a consequência da estruturação de uma sociedade, que 

já não necessita mais do Estado ou meios de exploração do homem pelo próprio homem. 

Segundo Marx: 

Na sociedade comunista, porém, onde cada indivíduo pode aperfeiçoar-se no campo 

que lhe aprouver, não tendo por isso uma esfera de atividade exclusiva, é a 

sociedade que regula a produção geral e me possibilita fazer hoje uma coisa, amanhã 

outra, caçar da manhã, pescar à tarde, pastorear à noite, fazer crítica depois da 

refeição, e tudo isto a meu bel-prazer, sem por isso me tornar exclusivamente 

caçador, pescador ou crítico. (Ideologia Alemã, 19) 
 

A estruturação social aqui já não é determinada pelo Estado, ela tem como suas bases 

a formação de uma consciência onde as relações de exploração entre classes sociais já não 

existem. Nesse patamar as relações de troca tenderiam a ser mais justas e harmoniosa e o 

processo de exploração do homem pelo homem já não vigoram. 

É claro que essa última fase não foi efetivada em nenhuma das sociedades que são 

caracterizadas como comunistas. No entanto é interessante lembrar ainda que, segundo 

Spindel, a partir da III Internacional em 1919, convocada pelos Bolcheviques e que recebeu o 

nome de Internacional Comunista, o termo Comunista surge como alternativa para não serem 

confundidos com os socialistas clássicos e principalmente com o nacional socialismo que 

começa se configurar na Alemanha (SPINDEL, 1980, p. 65). 

Diante disso tratar o Comunismo como um espectro não é uma falácia. O socialismo, 

que teve uma experiência de curto período na União das Republicas Socialistas Soviéticas 

será observado aqui como elemento real que questionou o sistema capitalista durante o que 

Hobsbawm caracterizou como ―O breve século XX‖. Esse século, segundo Hobsbawm, 

inicia-se efetivamente com a Revolução Russa de 1917, e termina com o fim da União 

Soviética em 1991. Sendo que esse período é marcado, por uma série de conflitos 

influenciados pela Revolução de 1917, e após a segunda Guerra Mundial pela Guerra Fria, 

que teve seus expoentes vinculados a URSS e aos EUA. 
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A China em 1949, é uma das principais nações a passar por esse processo. 

Contrariando muito do que já vinha sendo discutido sobre a necessidade do desenvolvimento 

do capitalismo, para a estruturação do socialismo e posteriormente do comunismo, a China 

revolucionária surgiu de uma estrutura de campesinato para um país socialista. 

A Coreia, país vizinho da China, passou também por esse processo, mas esse se tornou 

elemento de cobiça do mundo ocidental. Nessa região enquanto parte dos coreanos lutavam 

para implementar um processo de revolução semelhante ao da China, outra parte se alinhava 

ao governo Norte Americano na tentativa de impedir esse processo. O real balanço dessa 

guerra ainda não foi contabilizado, mas hoje temos duas Coreias, uma considerada exemplo, 

reflexo entre outras coisas dos elevados investimentos financeiros do mundo capitalista, 

alinhada aos países ocidentais, e outra considerada um problema para a sociedade ocidental, 

caracterizada como comunista, com um regime político fechado e que se mantem até os dias 

atuais em um processo delicado nas relações internacionais, principalmente com os países 

ocidentais. 

Mudanças semelhantes também aconteceram em 1959, durante a Revolução cubana. A 

ilha da América Central, apesar de independente, era governada por grupos que se 

preocupavam mais em atender a agenda norte americana do as necessidades dos seus próprios 

cidadãos. O resultado de tamanha dissonância entre a maior parte da população, camponesa e 

miserável e alguns elementos que governavam o país e grupos estrangeiros, foi a Revolução 

Cubana de 1959, onde foi instaurado o governo que se denominou socialista em Cuba, 

governo esse que vigora até os dias de hoje.  

Em todos esses países ficou nítido o rompimento entre o sistema vigente até o 

momento da revolução e o que surgiu posteriormente. Podemos observar que ―De formas 

evolutivas das forças produtivas que eram, essas relações convertem-se em entraves‖, levando 

assim as revoluções. Essas por sua vez, foram tentativas de romper com o sistema capitalista, 

através de um processo revolucionário que colocaria o proletariado no Governo. Esse governo 

proletário por sua vez seria um governo mais justo pois as decisões tomadas por ele não 

seriam para beneficiar um pequeno extrato da sociedade e sim a maior parte, que seriam os 

trabalhadores que não detém capital. 

A dimensão do surgimento da Revolução de 1917 e seus desdobramento atingiram 

outras camadas também. Alguns dados que não parecem ser tema de divulgação em massa, 
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um em especifico, que se refere a concentração de renda da década de 1920 até primeira 

década desse século indica isso. Mesmo sendo escassos, acredito ser pertinente apresentar, a 

título de ser questionado posteriormente, o que poderá acarretar em uma revisão dessa fala, os 

dados observados no gráfico que segue: 

 

Figura 7: STONE (2016)  

O gráfico publicado no trabalho intitulado ―A Guide to Statistics on Historical Trends 

in Income Inequality‖ (Um Guia de Estatísticas sobre Tendências Históricas de Desigualdade 

de Renda), no ano de 2016 me chamou a atenção para um elemento, a curva côncava 

representada entre o final da década de 1920 e o final da primeira década desse milênio. Esse 

gráfico indica a concentração de riquezas nas mãos dos 1% mais ricos e 0,5% super ricos. 

Nele podemos observar que do início da década de 1930 até o final da década de 1980 há uma 

queda considerável na concentração de renda, com pouquíssimas oscilações no período pós-

guerra.  

Segundo Hobsbawm a Revolução Russa estruturou o sistema que levou as relações 

entre detentores do capital e trabalhadores serem reorganizadas. 

 

Como um sistema profundamente (e compreensivelmente) detestado por liberais e 

democratas parlamentaristas, mas, ao mesmo tempo, reconhecido, a partir dos anos 

1930, na esquerda do mundo industrial, como algo que assustava e obrigava os ricos 
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a conceder alguma prioridade política aos interesses dos pobres. (HOBSBAWM, 

1996, p. 268) 

 

A Revolução Russa é posta então como moeda de troca nas relações entre patrão e 

empregado após 1930.  

Se considerarmos ainda que em 1929 o mundo capitalista passa por uma crise, 

considerada por muitos historiadores com uma das maiores da história, e que o reflexo dessa 

crise afeta diretamente o trabalhador elevando o número de desempregados, sem tetos e 

miseráveis. Se lembramos, ainda, qual foi a consequência do processo de exploração da 

sociedade russa no campo, nas fábricas e nas guerras, em 1917. Podemos afirmar que abrir 

mão de parte da riqueza se torna uma necessidade para barrar as possíveis convulsões sociais 

que poderiam recriar algo parecido com o que foi a Revolução Russa de 1917. A queda 

acentuada da concentração de renda a partir da década de 1930, pode ser observado como um 

indicio peculiar da ―concessão de benefícios‖ para os trabalhadores. Essa é tomado como um 

pequeno esforço da burguesia para evitar que  

 

De formas evolutivas das forças produtivas que eram, essas relações convertem-se 

em entraves. Abre-se, então, uma época de revolução social. (MARX, 2008, p. 47) 

 

Uma vez esse estágio alcançado na Rússia em 1917, não seria interessante, para o 

mundo capitalista, que essa experiência se concretizasse em outros locais do globo terrestres. 

É claro com exceção nas áreas remotas, de pouco interesse para o capital, ou em locais onde 

estabelecer elemento de coerção não impediam o surgimento dos entraves entre as forças 

produtivas. 

Então retomamos os conflitos elencados anteriormente vamos poder observar que eles 

acontecem no período em que o gráfico apresenta queda na concentração de renda, e durante a 

Guerra Fria. Aliás nenhum desses processos podem ser entendidos sem nos referirmos a 

Guerra Fria. A ação das duas grandes potências econômicas pós Segunda Guerra mundial 

nesses processos são claros. Nesse contexto a União das Republicas Socialistas Soviéticas – 

URSS – se apresenta como alternativa a sociedade capitalista, essa tendo como expoente os 

Estados Unidos da América do Norte – EUA.  

O espectro que pairava o mundo capitalista podia estar distante geograficamente como 

Estado, mas ideologicamente ele podia se espalhar, é claro, quando as relações produtivas se 

convertem em entraves. Para evitar esses entraves abrir mão de parte da concentração das 
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riquezas tornasse uma necessidade para manutenção do próprio sistema capitalista. 

Possibilitar que o trabalhador tenha acesso a consumo, criar elementos que façam crer que o 

operário vive em um processo de estabilidade social e econômica tornasse uma premissa para 

o mundo do capital. Tudo isso gera custos extras, que hora é assumido pelos próprios Estados, 

hora é dividido com os que concentram a riqueza como observamos no gráfico exposto acima, 

quando os mesmos abrem mão do controle de parte do seu capital.  

No Estado com base nos princípios capitalista, na maioria das vezes, suas vontades se 

entrelaçam com os interesses do 1,5% que concentram a riqueza. E fazer com que os que 

represente a maior parte da sociedade assumam essa estrutura não é corriqueiro. Em tese uma 

mudança como essa aconteceu na China, se considerarmos que a chegado do Partido 

Comunista ao Governo se deu com apoio do povo. 

Em Cuba esse processo revolucionário mostrou a que veio no sangue latino. ―Há que 

endurecer, mas sem perder a ternura, jamais‖, a frase atribuída ao líder revolucionário Che 

Guevara, mostrou que a revolução na América se estruturou com aquilo que o povo latino tem 

de melhor, a ternura pelo próximo. Em 1959 Fidel e o seu exército revolucionário chegam a 

Havana com o povo na rua comemorando a Revolução, talvez grande parte da população que 

fazia isso não tinham uma leitura aprofundada de qual seria o impacto dessa para essa 

pequena Ilha, mas a maioria sabia que mudanças significativas iriam acontecer. E já que 

estamos em um evento que reúne educadores ou pessoas que se interessam pelo tema, acredito 

que seja coerente citar uma dessas mudanças, o processo educacional. Até 1959 o acesso a 

educação em Cuba era restrito e limitado, só 51% das crianças entre 6 e 11 anos estavam 

alfabetizadas, sendo que em 2011 esses índices eram de 99,7% (López, 2011, pg. 56). E mais 

do que isso a qualidade da educação oferecida em Cuba não se compara com a de nenhum 

país da América Latina, segundo os dados do relatório da UNESCO sobre educação publicado 

em 2016, Cuba é o único país da América Latina a alcançar os seis objetivos para educação 

proposto na conferência de Dakar no ano de 20001. Com um sistema de educação público e de 

qualidade essa Ilha conseguiu corrigir uma falha que não corrigimos desde da chegada dos 

portugueses no Brasil, interiorizar o atendimento médico. 

                                                           
1
Na conferência de Dakar foi convencionado que até o ano de 2015, os países signatários iram solucionar as 

seguintes demandas: cuidado na primeira infância e educação; educação primaria universal; habilidades para 

jovens e adultos; alfabetização de adultos; paridade e igualdade de gênero; e qualidade da educação. 
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Mas a Revolução Cubana serviu também para mostrar que a hegemonia política e 

econômica dos EUA também podia ser questionada no continente americano. A resposta a 

isso não tardou chegar. As elites políticas dos países latino americanos iniciaram o processo 

de controle de poder, com o apoio do governo norte americano com o objetivo de evitar novas 

Cubas em seu quintal. 

O Brasil passou por isso em 1964, as declarações do embaixador americano no Brasil 

durante o período são claras em afirmar que o Governo Americano articulou o golpe. Na 

análise do então embaixador o Brasil passava por um período de convulsão social que poderia 

levar ―as relações das forças produtivas chegarem ao entravem‖, ou seja, chegarem a 

revolução como aconteceu nos países já citados anteriormente. 

O que em 1964 foi divulgado na imprensa, alinhada ao golpe, como Revolução, na 

década de 1970 se tornou uma das piores experiências sócio política do país. Com a execução 

da Operação Condor nos países sul americanos criasse uma estrutura onde não há 

possibilidades de entraves entre as relações de produção, essa região se torna estável para o 

desenvolvimento do capitalismo. 

Durante a década de 1980 o espectro do comunismo se desmancha no ar com a queda 

do muro de Berlim e o fim da URSS em 1991, não existe mais fantasmas para assombrar o 

capitalismo, não existe mais uma outra direção e a receita econômica para a ―economia 

globalizada‖ passa a ser uma só. E essa receita não é um novo modelo econômico, aliás ela de 

novo não apresenta nada, o que temos é uma retomada do liberalismo econômico, que até a 

década de 1930, avançava no mundo capitalista possibilitando um alto índice de concentração 

de renda. 

Ou seja, o aumento da concentração de renda observado a partir do final da década de 

1980 não pode ser visto como um mero acaso do desenvolvimento capitalista, ele é 

possibilitado, entre outros fatores, pelo fim da Guerra Fria e do mundo socialista como 

contraponto ao mundo capitalista. 



 

1358 
ANAIS DA I JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 100 anos da Revolução Russa. – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

O pesquisador Fernando Nogueira da Costa, publicou em seu blog no ano de 2014, o 

texto intitulado ―Crescimento da Desigualdade de Riqueza nos Estado Unidos... E Em Todos 

os Lugares Desde a Era Neoliberal‖, nessa publicação foi apresentado o seguinte gráfico: 

Figura 8: COSTA (2014) 

No texto Costa explana sobre a concentração da riqueza entre os mais ricos, segundo 

ele essa concentração vem aumentando ainda mais se considerarmos os 0,1% dos mais rico. 

Mas acredito que o mais interessante na comparação entre esse gráfico e o apresentado 

anteriormente é observarmos que em 2013 o nível de concentração de riqueza já se aproxima 

ao da década de 1920. 

As consequências, mais drásticas desse processo foram apontadas em relatório da 

OXFAN, publicado em 2016, com o título: ―Cada vez mais desigual‖. Nesse documento eles 

apresentam o seguinte infográfico: 
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Figura 9: MAIA (2017) 

Ou seja, os últimos seis anos possibilitaram que a concentração de riqueza atingisse 

indicies que não eram observados desde o início do século passado. Isso acompanhado de um 

processo onde quem concentra riqueza consegue fazer com que essa se amplie, e quem está 

no lado inverso da pirâmide continue a aumentar seus indicies de pobreza. 

A falta de um espectro que assuste as relações capitalista fez com que a concentração 

de renda atual se assemelhe a da década de 1920. É claro que isso não pode ser observado 

como negativo por todos, afinal a fração de 1% mais rico da população se beneficia 

diretamente dos efeitos de desse processo. 
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Figura 10: FARIZA (2015) 

Parte dos outros 99%, distribuídos em camadas diferenciadas na população, conforme 

seu capital, podem ser observados gráfico publicado no jornal El Pais em 17 de outubro de 

2015, com o título, ―1º% da população mundial concentra metade de toda a riqueza do 

mundo‖. 

Na pirâmide que indica como se dá a distribuição de riqueza do mundo hoje, podemos 

ver que 73% das pessoas que detém algum tipo de riqueza divide cerca de 3% da riqueza total 

computada, riqueza que chega ao máximo a um patrimônio de 10000 dólares. Acredito que 

não seja necessário afirmar que essa é uma lógica perversa, e não é perversa só em função dos 

3%, é perversa em função do que não vemos no gráfico. 

O total de pessoas observadas no gráfico é de 4738 milhões no ano de 2015, sendo que 

a população média para esse ano era de 7300 milhões de pessoas. Temos 2562 milhões de 
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pessoas excluídas de qualquer tipo de riqueza, que nem aparecem nos dados estatísticos de 

acumulação de riquezas. É claro, parte dessas pessoas podem viver em países ou áreas que as 

impossibilitam de fazerem parte das estáticas. Mesmo assim se pegarmos os 3386 menos ricos 

não precisamos de muito para chegarmos a mais de 50% da população global. 

Mesmo assim é difícil acreditar que estamos ficando mais pobres, uma vez que o 

poder de consumo parece estar aumentando. Mas isso não necessariamente pode ser por um 

aumento na renda, pode ser também pelas possibilidades de consumo que se ampliaram. Os 

créditos facilitados para compras, os cartões de créditos com fácil acesso, os créditos 

consignados, o barateamento de produtos, o aumento de oferta dos produtos considerando de 

segunda linha, tudo isso são possibilidades de acesso ao consumo, que muitas vezes pode 

criar a falsa sensação que estamos melhorando. 

Diante disso está aumentando também os índices de violência urbana, de violência no 

campo, o processo migratório de regiões mais pobres para locais considerados mais 

desenvolvidos, a banalização das relações humanas, os discursos extremistas, a busca por 

heróis que irão solucionar os problemas da sociedade, o escarnio por intelectuais, pelos 

processos democráticos e pela política. 

E nesse ponto, para fecharmos nossa reflexão, tomo a liberdade de formular algumas 

indagações que devem ser pensadas considerando o processo exposto até o momento. 

Indagações essas que devem ser refletidas por cada um considerando principalmente o seu 

local dentro, ou fora da pirâmide apresentada aqui e a primeira citação apresentada nesse 

texto. 

A primeira seria como nosso ser social determina nossa consciência hoje? Diante disso 

a segunda reflexão seria de como educador onde me encontro no processo de 

desenvolvimento das forças produtivas materiais? A terceira seria do porque os mais de 50% 

da população que dividem os 3% da riqueza ainda se identificam com as relações de produção 

existente hoje? E para fechar porque não indagarmos: estaríamos hoje caminhando para um 

novo processo revolucionário? 
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