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APRESENTAÇÃO 

 

 

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

realizou a II JORNADA DO HISTEDBR-RO, 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 10, 11 e 12 de outubro de 

2018, com a seguinte temática: Educação e Marxismo: Bicentenário do nascimento de Karl 

Marx e Centenário da Reforma de Córdoba 

Este ano o proletariado e todos os explorados e oprimidos do mundo celebram os 200 

anos do nascimento do grande Karl Marx reconhecido como o grande chefe do proletariado 

internacional. Afrontando todo o tipo de dificuldades, em meio à luta cerrada contra as diversas 

doutrinas do socialismo pequeno-burguês e não-proletário, Karl Marx e Friedrich Engels deram 

à luz a ciência do proletariado. O marxismo afirmou a necessidade da organização do 

proletariado para transformação da sociedade. A partir de então uma consigna começou a correr 

o mundo: Proletários de todos os países, uni-vos! Voou sem ter asas e retumbou firme e forte 

em todos os continentes, em todos os lugares onde impera a exploração e a opressão aos 

trabalhadores. 

Se a eterna juventude de um autor consiste na capacidade de continuar estimulando 

novas ideias, podemos dizer que Marx permanece jovem depois de 200 anos. A ideologia do 

proletariado, a grande criação de Marx, é a mais alta concepção que a humanidade conheceu; é 

a ideologia científica que pela primeira vez dotou aos homens, à classe (principalmente) de um 

instrumento teórico e prático para transformar o mundo. A partir da filosofia clássica alemã, 

sobretudo do sistema de Hegel, o qual conduzira por sua vez ao materialismo de Feuerbach, 

Marx dá um salto na compreensão da dialética, isto é, a doutrina do desenvolvimento na sua 

forma mais completa, mais profunda que nos dá um reflexo da matéria em constante 

desenvolvimento. Aprofundando e desenvolvendo o materialismo filosófico, Marx levou-o até 

ao fim e estendeu-o do conhecimento da natureza até o conhecimento da sociedade humana. 

Marx fez também uma análise profunda do duplo caráter do trabalho incorporado às 

mercadorias, desenvolvendo a teoria do valor e da mais valia, além de uma poderosa teoria da 

luta de classes, dando solução para os desafios estratégicos da revolução proletária. Relegar a 
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Marx à posição de um clássico embalsamado apenas para a Academia seria um erro. Voltar a 

Marx não é apenas essencial para entender a lógica do capitalismo, uma vez que crises 

econômicas, desigualdade e problemas ambientais dramáticos leva-nos à reabertura do debate 

sobre o futuro e a necessidade de uma alternativa. Muitos daqueles que leem seus livros hoje, 

mais uma vez ou pela primeira vez, notarão que sua análise está mais atual do que nunca, razão 

que Marx e o Marxismo é cotidianamente atacado dentro e fora do espaço acadêmico. 

O ano de 2018 também é marcado pelo Centenário da Reforma de Córdoba. Também 

temos como perspectiva o debate acerca do desenvolvimento histórico da Universidade Pública 

latino-americana influenciada pelos ventos da Reforma de Córdoba, na Argentina, cujo marco 

remonta o processo de organização dos estudantes que em 21 de junho de 1918 defendiam um 

modelo de universidade que rompia com uma educação dogmática, metafísica e autoritária, 

influenciando inúmeras lutas pela América Latina e possibilitando uma mudança profunda na 

estrutura das universidades. 

A partir de hoje contamos para o país uma vergonha a menos e uma liberdade a mais. 

As dores que ficam são as liberdades que faltam. Acreditamos que não erramos, as ressonâncias 

do coração nos advertem: estamos pisando sobre uma revolução, estamos vivendo uma hora 

americana. 

A rebeldia estala agora em Córdoba e é violenta porque aqui os tiranos tinham muita 

soberba e era necessário apagar para sempre a lembrança dos contra-revolucionários de maio. 

As universidades foram até aqui o refúgio secular dos medíocres, a renda dos ignorantes, a 

hospitalização segura dos inválidos e - o que é ainda pior - o lugar onde todas as formas de 

tiranizar e de insensibilizar acharam a cátedra que as ditasse. As universidades chegaram a ser 

assim fiel reflexo destas sociedades decadentes que se empenham em oferecer este triste 

espetáculo de uma imobilidade senil. Por isso é que a ciência frente a essas casas mudas e 

fechadas, passa silenciosa ou entra mutilada e grotesca no serviço burocrático. (...) 

A juventude já não pede. Exige que se reconheça o direito de exteriorizar esse 

pensamento próprio nos corpos universitários por meio de seus representantes. Está cansada de 

suportar os tiranos. Se foi capaz de realizar uma revolução nas consciências, não pode 

desconhecer-se a capacidade de intervir no governo de sua própria casa. 
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A juventude universitária de Córdoba, por meio de sua federação, saúda os 

companheiros da América toda e os incita a colaborar na obra de liberdade que se inicia 

(Manifesto dos Estudantes de Córdoba, Argentina, 21 de junho de 1918). 

Nada mais oportuno para discutir o caráter público e gratuito da Educação no momento 

em que se acentuam os ataques privatizantes contra a Universidade Pública Brasileira e à 

Educação Básica. Os ataques à Educação e outros direitos sociais foram orquestrados por 

órgãos do imperialismo, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que 

seguidamente apresentam o seu receituário aos governos de turno que tratam de aplica-los 

enquanto políticas de Estado. Com o agravamento da crise capitalista, privilegia-se os lucros 

bilionários das potências estrangeiras, que sugam todas as nossas riquezas nacionais, às custas 

da elevada destinação de recursos da União e dos estados para o pagamento da dívida pública, 

sacrificando à população com a precarização dos serviços públicos e retiradas de direitos. 

Os cortes no financiamento da educação visam implementar uma política de fechamento 

das escolas e universidades públicas e aumento da injeção do dinheiro público nas redes 

privadas de ensino. Sem financiamento suficiente, a expansão do número de matrículas 

verificada nas universidades públicas nos últimos anos, longe de representar a apregoada 

democratização do acesso à educação superior, resultou no aprofundamento da precarização 

das condições de trabalho, na degradação da qualidade do ensino e da produção científica 

realizada nessas instituições que passam por um processo de privatização, agora sob o discurso 

do “empreendedorismo acadêmico”, onde o professor/pesquisador passa a ser um captador de 

recursos em editais ou vende seus serviços e pesquisas desenvolvidas na Instituição Pública 

para a Iniciativa privada. A omissão do Estado em garantir uma Educação Pública, gratuita e 

de qualidade e o financiamento público às redes privadas têm sido, assim, duas das mais 

importantes medidas de privatização da educação, sobretudo do ensino superior. 

Neste contexto, se insere a Contrarreforma do Ensino Médio e a proposta da BNCC para 

a Educação Básica que impõe uma dicotomia formativa e um reducionismo curricular que 

acarretará um déficit de conteúdos a milhões de estudantes, uma vez que, pela limitação de 

aplicação da BNCC, seja pela não obrigatoriedade de oferta de todos os “itinerários formativos” 

na rede pública (em razão dos cortes no financiamento), seja em função da flexibilização 

curricular que admite computar atividades à distância e carga horária de cursos técnicos 

diversos e de trabalho voluntário ao currículo do ensino médio regular, ou ainda pela 
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terceirização dos “itinerários formativos” (especialmente da Formação Técnica e Profissional) 

sem vínculo com os conteúdos exigidos em processos de seleção para o ensino superior, tendem 

a inviabilizar o acesso dos estudantes das escolas públicas que desejarem ingressar nas 

universidades públicas. Paralelo à esta ação os grandes conglomerados de Empresas 

Educacionais que já controlam a Educação Superior voltam-se para a Educação Básica. 

Portanto, a II Jornada do HISTEDBR-RO possibilitou discutir sobre as contribuições de 

Marx e os aportes de autores que se inspiraram em sua obra teórica na construção de uma 

educação comprometida com as mudanças sociais que tem como perspectiva a superação do 

modo de produção capitalista. Da mesma forma, houve uma rica discussão sobre o cenário 

macabro de privatização da Educação Pública em todos os níveis e que representam um 

retrocesso das poucas conquistas que possibilitaram ao povo o acesso à gratuidade e avanços 

democráticos nas Instituições Educacionais. Porém, mais do que discutir é preciso organizar 

um amplo processo de resistência de trabalhadores e estudantes para garantir uma Educação 

que sirva ao povo com o objetivo de formar o novo homem e a nova mulher, instrumentalizados 

pela ciência do proletariado. Resistir é preciso! 

Em nossos três dias de Jornada tivemos a presença de um dos mais renomados 

pesquisadores da História da Educação Brasileira, o Prof. Dr. José Claudinei Lombardi do 

Histedbr -UNICAMP que fez uma conferência sobre os 200 anos de Karl Marx. Contamos com 

a palestra proferida pela Profª Drª Thereza Adrião – UNICAMP sobre o processo de 

privatização da educação pública, com as palestras sobre marxismo e educação e a reforma de 

córdoba proferida pelos pesquisadores do Histedbr-UNIR, além de mesas que envolveram os 

movimentos sociais do campo, movimento indígena, movimento sindical, a executiva Nacional 

dos Estudantes de Pedagogia, entre outros. Além dos importantes debates sobre a realidade da 

educação o evento possibilitou a socialização de dezenas de trabalhos de pesquisa que estão 

disponibilizados aqui nesses Anais da II Jornada do Histebr-UNIR-2018.   

Uma boa leitura a todos e todas! 

A Comissão Organizadora 
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GT 1: Educação, Trabalho e Movimentos Sociais.  

 

RESUMO: Este texto aborda a Educação do Campo (EdoC) em regime de Pedagogia da Alternância (P.A.) na 

rede pública municipal de ensino em nível de educação básica, tomando como base as experiências desenvolvidas 

no município de Ji-Paraná (RO). Este por sua vez, recebeu aporte teórico e metodológico da rede municipal de 

São Mateus (ES) em forma de troca de experiência a partir do ano de 2015. O ensaio, portanto, se propõe a fazer 

um breve recorrido das experiências desenvolvidas no estado do Espírito Santo, a partir de publicações disponíveis 

no Banco de Dissertações e Teses da Capes para melhor entendimento da proposta do Projeto Educampo que está 

sendo desenvolvido no município de Ji-Paraná a partir do ano de 2016. Os dados e informações relativos a Ji-

Paraná são oriundos de fontes bibliográficas e do desenvolvimento de um projeto de Pesquisa intitulado “Educação 

do campo: construções e percepções político-pedagógicas em Ji-Paraná/RO” do ano de 2018. Destacamos como 

relevante as trocas de experiências entre quem já desenvolve e quem está iniciando a proposta nas redes públicas, 

bem como as adaptações necessárias nas trajetórias específicas de cada lugar;  contar com profissionais que tiveram 

vivências na Pedagogia da Alternância nas Escolas Famílias Agrícolas (EFA´s) para estarem na condução do 

processo; considerar que  o início e a condução da “implantação” de uma nova proposta de educação do campo 

em regime de alternância só dará certo se for democrática e processual, segundo as respostas positivas que vão 

sendo evidenciadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação do campo; Pedagogia da alternância; escolas da rede pública  

 

ABSTRACT: This text addresses the Rural Education in Alternation Pedagogy in the municipal public school 

system of basic education, based on the experiences developed of Ji-Paraná. This, in turn, received a theoretical 

and methodological contribution from the São Mateus municipal network in the form of an exchange of experience 

starting in 2015. The essay therefore proposes to make a brief review of the experiences developed in the state of 

Espírito Santo, from publications available at the Bank of Dissertations and Thesis of Capes to better understand 

the proposal of the Educampo Project that is being developed in the municipality of Ji-Paraná from the year 2016. 

The data and information related to Ji-Paraná are from bibliographic sources and from the development of a 

research project entitled "Education of the field: constructions and political-pedagogical perceptions in Ji-Paraná 

/ RO" of the year 2018. We highlight how relevant the exchange of experiences between those who already develop 

and who is initiating the proposal in the public networks, as well as the necessary adaptations in the specific 

trajectories of each place; to count on professionals who have had experiences in the Pedagogy of Alternation in 

the Agricultural Family Schools to be in the conduction of the process; to consider that the beginning and the 

implementation of a new alternative education proposal in the countryside will only work if it is democratic and 

procedural, according to the positive responses that are being shown. 

 

KEYWORDS: Rural education; Pedagogy of alternation; public network schools 
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Introdução 

 Educação do campo e pedagogia da alternância são dois conceitos bastante próximos 

devido as suas origens: a falta de acesso ou, o acesso precário à educação por parte de povos e 

populações do campo, entretanto, não necessariamente, um implica diretamente no outro. Em 

ambos os casos, surgem de demandas populares em paralelo ao direito que deveria ser garantido 

pelo Estado. Neste ensaio não temos a pretensão de retomar profundamente os conceitos de 

EdoC e P.A. pelo fato de que, isoladamente, já há muitas produções sobre os temas e, assim 

vamos apenas situá-los, em vista podermos tratar em específico de ambos na educação básica, 

sendo este o objetivo do texto.  

 Metodologicamente a pesquisa que embasa nossas reflexões são de cunho bibliográfico 

e de conversas direcionadas com duas pessoas responsáveis pela implantação do projeto 

Educampo da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Ji-Paraná1. Além disso nossa 

relação com o Educampo se dá por meio do desenvolvimento do projeto de extensão “Educação 

do campo: construções e percepções político-pedagógicas em Ji-Paraná/RO”, que está em 

andamento.  

 A P.A. tem suas origens na França no ano de 1935, quando por iniciativa de um padre, 

frente a reivindicações de um grupo de fiéis, agricultores pobres, deu início a uma forma de 

ensino alternando práticas agrícolas/ profissionalização e ensino escolar (GIMONET, 2007). 

Desse modo, criava-se uma educação que buscava suprir a lacuna do que chamamos atualmente 

de ensino significativo ou contextualizado, mas, sobretudo, possibilitava que os adolescentes e 

jovens pudessem estudar, permanecendo uma semana na Paróquia, e outra na família.  

 Na França, a partir da primeira experiência, o número de casas familiares rurais 

aumentou rapidamente sendo criados os Centros Familiares de Formação em Alternância 

(CEFFA´s), como eram chamados, e se espalharam para outros países, inclusive, Itália. É 

diretamente da Itália que essa forma diferenciada de fazer educação chegou ao Brasil, com o 

nome de Escolas Familiares Rurais ou Escolas Famílias Agrícolas (EFA´s), por intermédio de 

padres da Companhia de Jesus, que atuavam ao sul do estado do Espírito Santo. Assim, entre 

os anos de 1968 e 1969 foram criadas as três primeiras EFA´s no Brasil, nos municípios de 

                                                           
1 Estas pessoas fazem parte da Comissão para Implantação do Projeto Educampo, que se deu por meio da Portaria 

nº 007/GAB/SEMED/2016. Ambas participam do projeto de Extensão “Educação do campo: construções e 

percepções político-pedagógicas em Ji-Paraná/RO”. 



 

20 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Anchieta2, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul, concomitantemente ao Movimento Promocional 

do Espírito Santo (Mepes), segundo demonstram estudos de Oliveira (2016). 

 A educação do campo, conforme já aponta a nomenclatura, surge também como 

demanda de acesso à educação de qualidade, sobretudo, que se respeite os sujeitos camponeses 

e camponesas, os quais apontavam fortes críticas ao que fora até então a educação rural – 

precária, escassa, com programas descontínuos ao longo dos tempos: afinal, uma história 

propagada, retratada na imagem e no contexto de Jeca Tatu3. De acordo com Arroyo, Caldart e 

Molina (2004, p. 11) a EdoC “nasce de um outro olhar sobre o campo” e busca incidir em 

projetos de desenvolvimento e de pensamento educacional reivindicando e fazendo com que os 

sujeitos da educação sejam os seus protagonistas. Ela surge como novo paradigma, afirma 

Fernandes (2008), uma vez que, traz imbricado a si, a articulação entre desenvolvimento, 

projeto de país, de território e de escola e, nesse sentido põe como desafio outro currículo, outra 

formação de professores/as. 

 Conforme se pode perceber ambas as formas de educação surgem das classes populares, 

que vão em busca de algo que lhes era/é negado ao longo dos tempos, e antes do “surgimento 

oficial” vão fazendo experiências por conta própria em vista de resolver os seus problemas.  

   

Educação do campo em regime de alternância em Ji-Paraná  

 

 De acordo com Oliveira (2016) na atualidade, o Brasil é o país da América Latina que 

possui o maior número de EFA´s, totalizando aproximadamente 263, distribuídas em vinte 

estados da Federação. Em larga medida, a pedagogia da alternância aqui, como nos demais 

países do mundo, tem sido adotada em escolas próprias, segundo o legado de sua criação nos 

anos finais da década de trinta. Assim, as experiências foram sendo multiplicadas como um tipo 

de escola particular, pois, as próprias comunidades e professores locais com ou sem auxílio 

financeiro de poderes públicos faziam essa formação educacional diferenciada acontecer. Por 

isso, o que tem sido mais comum pelo país a fora, são EFA´s mantidas por associações 

comunitárias, movimentos populares e sindicais e não por poderes públicos, embora em muitos 

casos há a colaboração desses.   

                                                           
2 Neste município foi criada a primeira EFA.  
3 Para maiores detalhes, indicamos o Livro Urupês de Monteiro Lobato.  
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 Outro aspecto a destacar com relação a escolas em regime de alternância, remetendo ao 

próprio nome, é a presença de internatos, pois os adolescentes/jovens permanecem por uma ou 

mais semanas na escola, e, outro período em suas famílias. Em muitos casos, para essa 

alternância de tempos dá-se o nome de Tempo Escola e Tempo Família/Comunidade. Nesse 

caso, o fator alternância não se constitui apenas como necessidade de abrigo e alimentação 

desses adolescentes e jovens enquanto estudam, mas, configura-se como um tempo pedagógico 

de vivências, trabalho e gestão do próprio espaço, que se torna um coletivo, uma coletividade, 

implicando em corresponsabilidade entre todos/as os/as envolvidos/as.  

 O estado do Espírito Santo, por ser pioneiro em escolas em regime de alternância, possui 

uma história e uma experiência maior de P.A. pois foi lá que famílias, educandos/as e 

educadores/as, monitore/as e demais instituições parceiras foram criando e encontrando os seus 

jeitos, ainda que estivessem vinculados aos princípios do Mepes, que se orienta por decisões da 

União Nacional e Internacional das Escolas Famílias Agrícolas. Por assim dizer, é no sul do 

estado, onde surgiu a P.A. no Brasil, que no momento atual há uma disseminação de EFA´s, de 

onde derivou um outro jeito de fazer pedagogia da alternância: as Escolas Comunitárias Rurais 

(ECOR´s4).  

A denominação ECOR é um tanta rara, se tomarmos por base uma busca de trabalhos 

científicos sobre o tema, inclusive tendo como base o banco de dissertações e teses da Capes, 

até porque o assunto é relativamente novo5. Uma das principais estudiosas do tema é Rachel 

Menezes, que desenvolveu a temática com profundidade em sua dissertação de mestrado, pela 

Universidade Federal do Espírito Santo. Ela aponta que uma primeira experiência de EFA 

pública na rede de ensino básico foi implantada no município de Muriaé, Minas Gerais em 1983 

por vias do poder público e não deu certo. Relata que o motivo principal da experiência ter 

insucesso foi o fato de não haver respeito aos princípios locais comunitários, bem como, a falta 

de relação como elo de ligação, com o movimento em nível regional e nacional da Pedagogia 

da Alternância. O município centralizou o seu poder sobre a experiência e não vingou, pois, as 

                                                           
4 ECORM é a sigla utilizada para Escola Comunitária Rural Municipal.  
5 Ao buscarmos pelo termo Escola Comunitária Rural no repositório da Capes, aparecem apenas três trabalhos. 

Um deles, sendo o primeiro, é a dissertação de mestrado de Nelbi da Cruz, do ano de 2004 e não está disponível 

por ser anterior à Plataforma Sucupira; o segundo autor encontrado é Cidimar Andreatta, com dissertação de 

mestrado no ano de 2013 e, o terceiro trabalho ainda não disponível na plataforma é a dissertação de Valdinei de 

Almeida, do ano de 2018. Todos os trabalhos foram desenvolvidos na Universidade Federal do Espírito Santo 

(Ufes).  
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famílias envolvidas e associações das comunidades dos arredores e que são fundamentais do 

ponto de vista da cogestão, não foram tomadas em conta.  

Segundo Menezes (2013), as famílias locais possuem um papel determinante para a 

criação das ECORMs, pois são elas que pautam e fazem o início do processo pressionando o 

poder público. Foi assim que as primeiras ECORM´s foram criadas no estado do Espírito Santo, 

entre 1989 e 1990 por ex-alunos das EFAS, que queriam seus filhos estudando em suas 

comunidades, e a proposta foi acatada por um gestor municipal, após alguns anos de tentativas. 

O diferencial delas com relação a educação básica no ensino fundamental, é que em cada uma, 

além dos professores e professoras, chamados de monitores/as, há um técnico em agropecuária 

e um agricultor que contribui na prática e na pedagogia em si. Os monitores possuem a função 

de animadores das famílias, educadores e tutores dos alunos, fazendo a função de 

acompanhamento, que pode ser entendida como formação geral. A autora descreve ainda, que 

no ensino médio há regime de semi-internato e no ensino fundamental, isso não é possível 

devido a idade dos educandos e educandas, entretanto, os instrumentos da P.A. são colocados 

em prática sem o elemento internato.  

Essas pontuações são importantes, pois é a partir dessas experiências desenvolvidas no 

sul do estado do Espírito Santo, conforme pontuamos, que vamos tratar da P. A. desenvolvida 

nas escolas da rede pública de Ji-Paraná. O contexto que levou a essa inovação, trazendo 

mudanças consideradas bruscas na rede municipal de Ji-Paraná, foi semelhante ao que apontam 

estudos que tratam do caso do estado de Espírito Santo: um cenário complicado em termos de 

políticas para a chamada pequena agricultura, com avanço do agronegócio, fechamento e 

nucleação de escolas e, pior que isso, um grande número, quase todo o ensino médio do país 

sendo levado a estudar em escolas nas cidades (CRUZ, 2005; ANDREATTA, 2013; 

MENEZES, 2013; OLIVEIRA, 2016).  

 No município de Ji-Paraná a situação das escolas do campo apresentavam como 

principais desafios a serem superados: qualidade do ensino oferecido nas escolas do campo; 

buscar uma melhor saída frente ao deslocamento de todos os alunos do ensino médio para 

escolas da rede estadual, situadas na cidade, inclusive onerando os custos das longas distâncias 

percorridas em ônibus no transporte público; formação específica para professores/as que 

atuavam nessas escolas diante da política nacional de Educação do Campo, conforme definições 

da Resolução MEC/01/2002.  Mediante essas questões, no ano de 2013 a Semed teve a 
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iniciativa de fazer acontecer o I Seminário de Educação do Campo, e, a partir dele foi 

constituída uma Comissão para viabilizar uma Nova proposta para a Educação do Campo no 

município.  

Segundo nossos relatos das conversas direcionadas com representantes da equipe do 

projeto Educampo, a partir deste seminário já teria surgido muitos pontos de interrogação sobre 

uma nova proposta, inclusive como seria vivenciado um novo currículo. Assim, a equipe 

responsável, escolhida no seminário, realizou visitas in loco na Escola Família Agrícola 

Itapirema de Ji-Paraná (RO), para conhecer a proposta pedagógica e trocar experiências. É 

oportuno mencionar que um dos membros da equipe da Semed já havia atuado nesta escola e 

assim, possui uma larga experiência sobre instrumentos metodológicos que fazem parte da P.A. 

em regime de internato.  

A ideia de ter que fazer algo diferenciado foi continuada e assim, em 2014, ocorreu o II 

Seminário de Educação do Campo com professores de todas as escolas do campo e 

representantes vinculados à temática, intensificando-se os esforços dessa construção. Nesta 

oportunidade, para dar continuidade ao que fora o I seminário, ficou definido que a equipe 

responsável deveria conhecer experiências concretas de metodologias específicas para a 

Educação do Campo em redes públicas com P.A. em outros locais. Além disso, a equipe 

construiu uma diretriz a partir de um diagnóstico elaborado com as famílias e os representantes 

da comissão das escolas. Essa diretriz foi apresentada no III seminário, no ano seguinte.  

Com a realização do III Seminário, no ano de 2015, além da aprovação da diretriz 

mencionada, foi estabelecido uma parceria formativa e de intercâmbio com a Semed de São 

Mateus/ES, oportunizando conhecer como se deu a mobilização de famílias e profissionais da 

educação com o apoio da gestão municipal, para a implementação desse tipo de proposta. 

Assim, estiveram presentes o secretário de educação do município e o coordenador da educação 

do campo da experiência desenvolvida em São Mateus, que socializaram tudo o que foi possível 

para contribuir ao que seria o Projeto Educampo de Ji-Paraná. Conforme se pode perceber a 

Semed de Ji-Paraná foi construindo um processo relativamente lento, mas com passos seguros 

em vista da concretização da proposta que almejava, pois era preciso encontrar uma solução à 

problemática da educação no meio rural.  

De acordo com o Relatório de Implantação da Semed (2016), após o terceiro seminário, 

foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Semed de Ji-Paraná e a de são Mateus, e 
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com isso, um técnico desse município se deslocou novamente a Ji-Paraná para detalhar melhor 

a questão do que seria esse novo currículo para as escolas que assumiram a nova proposta no 

ano de 2016, sendo as escolas Bárbara Heliodora e Pérola. Segundo o Relatório as questões 

abordadas foram as seguintes:  

 

Qual a função do educador no processo de auto-gestão; Grade curricular; Temas 

geradores e de que maneira são construídos esses temas; Elementos para garantir a 

integração dos espaços/tempos formativos; Organização da estadia e permanência dos 

alunos no período integral; Um currículo que expresse a realidade concreta; Um 

método de pesquisa da realidade; Uma dinâmica de trabalho de equipe dos educadores 

para garantir a integração e a contextualização do conhecimento cientifico (2016, p. 

03). 

 

As Escolas Bárbara Heliodora e Pérola, foram as que fizeram a experiência piloto 

do projeto Educampo utilizando da Pedagogia da Alternância, incialmente com 

educandos e educadores/as do 6º ao 9º ano em 2016, posteriromente sendo ampliado 

para todos os ciclos do ensino fundamental. Araújo e Santos (2018) ao tratarem dessa 

experiência por ocasião do Fórum Nacional de Educação do Campo (Fonec, 2018) 

enfatizam o seguinte:  

 

A proposta foi sendo entendida pelos sujeitos envolvidos, e foram surgindo 

expectativas e desafios por parte das famílias, professores, gestores e alunos. A 

satisfação dos alunos demonstrada no interesse pelo desenvolvimento educacional, 

sentimento de pertença ao campo e de corresponsáveis pelas ações desenvolvidas pela 

instituição foram percebidas a curto prazo (2018, p. 01). 

 

 

Os autores destacavam ainda o “amadurecimento profissional, ético e filosófico dos 

profissionais envolvidos na execução do Projeto Educampo” (Idem). Ainda neste mesmo ano, 

2016, ocorreu o IV Seminário de EdoC discutindo então métodos para esse novo formato 

educativo que começava a ser implementado e entendido. O êxito conseguido com essas duas 

experiências possibilitou ampliar para outras duas: escola Edson Lopes e Nova Aliança no ano 

de 2017. Cabe destacar que um dos limitantes para que ocorra a P.A. nas escolas públicas de 

educação básica são as diferentes cargas horárias dos diversos profissionais, pois para vivenciar 

a pedagogia da alternância se faz necessário dedicação de 40h semanais para que a proposta 

não fique prejudicada, uma vez que os/as educadores/as acompanham educandos/as quando 
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permanecem em turnos de tempo integral, às quintas-feiras, assim como para realizarem vistas 

às famílias e fazerem o seu processo formativo todas as sextas-feiras letivas.  

Por ocasião do V Seminário Municipal de Educação do Campo, de 2017 se discutia a 

“Pedagogia da Alternância: Uma Proposta Diferenciada para a Educação do Campo” e, neste 

sentido foi possível verificar os avanços e os desafios dessa nova proposta que, grosso modo, 

não conta com uma “receita pronta” para as diversas dinâmicas a que as escolas se colocam 

para exercitarem os instrumentos da P.A.  

Para a realização dos seminários, conta-se com assessoria de estudiosos de 

Universidades assim como com agricultores/as, técnicos e professores que possuem experiência 

na temática da educação do campo e da pedagogia da alternância. Merece destaque, assim como 

na experiência do estado do Espírito Santo, o fato de haver a EFA Itapirema no município de 

Ji-Paraná e assim, a trajetória desta escola serve como base para boa parte das vivências 

pedagógicas na rede pública. Neste aspecto o caderno de acompanhamento dos educandos/as 

adotado pela Semed é bastante semelhante ao da EFA.  

Nossa inserção no projeto Educampo por meio do projeto de extensão, embora há pouco 

iniciado, nos permite fazer algumas afirmações com base em observações de processos 

formativos que envolvem todos os educadores/as da proposta. Uma primeira constatação é que 

os/as educadores/as se sentem motivados por essa proposta que entendem como “dando certo”, 

a ponto de não verem possibilidade de voltarem atrás. O que citam como mais relevante é a 

responsabilidade que os educandos e educandas vão tomando para si, ao se sentirem parte da 

escola, na medida em que, participam das diversas equipes de trabalho diário. A escola passa a 

ser, de fato, de todos/as, e não somente um lugar que se vai para estudar. Isso é visivelmente 

percebido na aparência interna e externa das escolas. Percebe-se cuidado com o ambiente e sua 

decoração, limpeza, separação de lixo, jardim e demais plantas numa perspectiva de educação 

ambiental vivida e apreendida cotidianamente. O mesmo ocorre com relação a horta e espaço 

de pomar. Todos/as cuidam do que é de todos/as e preza-se pela alimentação saudável.  

O projeto Educampo, desde a sua implantação possui como eixos os seguintes 

princípios, no desenvolvimento da educação: 

 

PRINCIPIO BASE: O protagonismo na formação e uma educação a partir da vida e 

para a vida das pessoas. PRINCIPIOS FILOSÓFICOS: Conviver com os outros e com 

a realidade; Conhecer criticamente a realidade através dos conhecimentos científicos; 
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Transformar a realidade. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: A auto-organização; 

Gestão participativa; A pesquisa como método na formação; Considerar a realidade 

local como ponto de partida da aprendizagem (RELATÓRIO DE IMPLANTAÇÃO, 

2016, p.04). 

 

A P. A. desenvolvida no projeto Educampo como proposta diferenciada das demais 

escolas de educação básica, no que tange a avaliação dos educandos/as leva em consideração o 

seguinte somatório como nota das disciplinas: avaliação escrita com peso 6,0; plano de estudo 

para a pesquisa de campo, com peso 1,5; pasta da realidade contendo a descrição das atividades 

de vivência do aluno com peso 1,0; auto-organização vivenciada no âmbito escolar nas 

atividades de convivência, com peso 1,0; caderno de acompanhamento com peso 0,5 – nele são 

descritas as atividades realizadas em todas as disciplinas e consta o relatório das principais 

atividades de estadia (práticas sociais e de estudo), havendo um espaço para observações da 

família para os/as professores/as e vice-versa e assinatura de um familiar e/ou responsável. Com 

isso percebe-se que a integração entre os diferentes tempos educativos é pedagógico e, portanto, 

valorizado nas avaliações para evidenciar a devida importância. No dizer de Andreatta  

 
Pedagogia da Alternância não pode se reduzir a dimensões curriculares e 

metodológicas e sim compreender os processos culturais, as estratégias de 

socialização e as relações de convivência e trabalho tecidas/vividas pelos sujeitos 

campesinos em suas lutas cotidianas para manterem sua identidade e autonomia, 

consideradas essenciais no processo de formação dos mesmos (2013, p. 42) 

 

A razão de ser das escolas de educação do campo, incorporando ou não a pedagogia 

alternância é proporcionar a valorização da agricultura camponesa e familiar e de seus sujeitos 

e, neste aspecto a pedagogia da alternância vem a corroborar e, por isso, de forma geral, essa 

junção é potencializadora de aspectos políticos e pedagógicos. Ademais, o encontro de ambas, 

EdoC e P.A. se dá no fato de tratarem da realidade dos sujeitos, o que se lê como: defesa de 

modos de vida e cultura e de territórios de vivência e sobrevivência. Oliveira, em sua 

dissertação de mestrado, faz a seguinte defesa da P.A: 

 

Na Pedagogia da Alternância a escola tem por finalidade ‘estudar a vida’, por 

isso sua organização está constituída de espaço/tempo denominado de estadias 

organizadas de períodos com a família/comunidade e na escola, que é espaço 

de estudo dos conteúdos das disciplinas que contribuem para a compreensão 

da vida. Dessa forma, a vida se torna o eixo central da aprendizagem. Do meio 

brota a indagação, a inquietação e problematização. A escola é o local de 
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escuta e reflexão dos problemas levantados, ou seja, receptora das 

inquietações e propulsora da ação reflexiva (2016, p. 57).   

 

O mesmo autor apresenta um argumento em defesa da pedagogia da alternância ser 

desenvolvida em escolas de redes públicas em vista de um maior acesso por parte de alunos/as, 

pois nos moldes das EFA´s, embora sejam importantíssimas, são de caráter privado e/ou 

filantrópico, de acesso restrito, o que leva a muitas delas terem sérios problemas financeiros. 

Diante dessa questão podemos elencar elementos prós e contras, em uma e noutra, tomando 

como exemplo a autonomia. No caso das escolas públicas, há uma ingerência direta por parte 

do poder público, obviamente, o que nas EFA´s “independentes” a relação se dá basicamente 

pela obrigatoriedade do currículo da base nacional comum exigido pelo Ministério da 

Educação, bem como, relativo à documentação legal de praxe de qualquer instituição 

educacional.   

O que destacamos para finalizar, é que não podemos lançar mão de nenhuma das formas 

em que se vivencia a pedagogia da alternância, seja nas escolas públicas, seja nas EFA´s. O 

importante é reconhecer que ambas cumprem um papel importante no fortalecimento de ações 

em defesa da agricultura familiar e camponesa e de seus sujeitos. Há que se reconhecer também 

que a experiência nas escolas públicas, o que é recentíssimo em Ji-Paraná alimenta-se de 

experiências das EFA´s e por isso mesmo dá margem para diálogos em vista de fortalecer 

caminhadas cá e lá. Há pontos de fragilidades em ambas? Evidente que há. Se as EFA´s 

possuem maior dificuldade financeira por conta de arrecadar recursos para se manter, de outro 

modo, possui maior autonomia pedagógica. As escolas públicas com pedagogia da alternância, 

por sua vez, ao contrário, possuem recursos, mas, autonomia bem mais relativa com relação a 

conteúdos e, dependência de transporte escolar. Outro elemento ainda: se de um lado as EFA´s, 

ao buscarem recurso fora da comunidade podem cair nas armadilhas de empresas ou de partidos 

políticos, as escolas públicas estão na berlinda de mudanças de gestão a cada período eleitoral. 

Contudo, o desafio parece-nos bem mais de somar estratégias entre escolas de P.A. e EdoC com 

as EFA´s do que perceberem-se pontos divergentes, ou simplesmente, distintos.  
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RESUMO: O objetivo deste texto é descrever a trajetória educacional do povo karitiana a partir da percepção dos 

professores indígenas da citada etnia, analisando a atuação do Estado nas apontando os limites das ações 

governamentais para a o atendimento dos interesses indígenas. O desenho metodológico apoiou-se em estudo de 

caso com abordagem qualitativa. Os dados foram construídos a partir da análise de três trabalhos de conclusão de 

curso de professores karitiana, alunos do curso de licenciatura em educação intercultural da Universidade Federal 

de Rondônia.  Os textos monográficos retratam a trajetória educacional de cada concluinte e as suas percepções a 

respeito da educação escolar oferecida ao seu povo durante as últimas décadas. Os resultados da investigação 

apontam os desafios dos karitiana na busca de uma educação escolar que valorize seus modos de vida, sua língua 

e seu território.  

 

Palavras-chave:  Educação indígena. Políticas educacionais. Professores.  

 

ABSTRACT: The objective of this text is to describe the educational trajectory of the Karitian people based on 

the indigenous teachers 'perception of this ethnic group, analyzing the State' s performance in pointing out the 

limits of the governmental actions for the care of the indigenous interests. The methodological design was based 

on a case study with a qualitative approach. The data were constructed from the analysis of three studies of course 

completion work of karitiana teachers, students of the licentiate course in intercultural education of the Federal 

University of Rondônia. The monographic texts portray the educational trajectory of each student and their 

perceptions about the school education offered to their people during the last decades. The results of the research 

point to the challenges of Karitiana in the search for a school education that values their ways of life, their language 

and their territory. 

 

Keywords: Indigenous education. Educational policies. Teachers. 

 

Quem são os Karitiana ?  

De acordo com os Karitiana, o nome designado para essa etnia, foi dado pelos 

seringueiros, que conforme relatos, nos primeiros contatos, ao se aproximar dos não indígenas 

eles falavam “ytakatari yn”, que significa na língua Arikém “já vou embora”, esta expressão foi 

interpretada pelo não indígena como Karitiana.  

O povo Karitiana, vive no Estado de Rondônia – Brasil, totaliza uma população de 

aproximadamente 320 pessoas. Dentre estas, a maioria reside na aldeia Central, denominada 

Kyõwã (“Sorriso de criança”), a 95 quilômetros ao sul de Porto Velho, no Igarapé Garças, e os 
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demais nas aldeias: Caracol, Candeias, Bom Samaritano e na cidade de Porto Velho. (FUNAI, 

2016)   

Imagem 01 - Mapa da Localização da TI Karitiana no Estado de Rondônia 

 

Localização da TI karitiana no Estado de Rondônia – Brasil.  Elaboração Elenice Duran da Silva (2018), a partir 

de dados da SEDAM, UNIR, FUNAI. 

Os primeiros registros da existência do povo Karitiana, foram notificados por Marechal 

Rondon, conforme (VANDER VELDEN, 2010, p. 56).  

 

Os Karitiana – ou, melhor dizendo, povo de língua tupi-arikém – são considerados 

como habitando os vales dos rios Jaci-Paraná, Candeias e Jamari, na região do alto rio 

Madeira, desde pelo menos o final do século XIX. Este é considerado pelos Karitiana 

atuais como seu território tradicional, e é onde o etnônimo Karititiana (“Caritianas”) 

é registrado na literatura pela primeira vez, por Rondon, em 1907 (Rondon, 1907, p. 

329), que informa já estarem os indígenas trabalhando para caucheiros de origem 

boliviana que ocupam essa região a partir de meados de 1860.  

 

Pouco se sabe da história dos Karitiana antes do século XX. Observa-se um movimento 

“descontínuo e de resistência”, por parte dos indígenas nesse processo de aproximação. Depois 

desses apontamentos de Rondon, eles reaparecem documentalmente nos registros da igreja de 
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Porto Velho em 1957 por ocasião do batismo de Antônio Moraes e José Pereira (VANDER 

VELDEN, 2010).   

Em grande parte, essa fuga foi consequência das ameaças e violência que os indígenas 

sofriam, como doenças, trabalho servil, maus tratos entre outros problemas, que fizeram com 

que se mantivessem “isolados” até meados do século XX.  De acordo com Moser (1997, p. 65): 

“No caso dos Karitiana, deu-se a migração temporária. Cada vez que contraiam uma doença 

desconhecida, se isolavam. Passada a crise repetia-se novamente o processo do contato 

interétnico até aparecerem novos problemas”.  

A respeito desse contato, Silva e Sampaio (1997, p. 29) descreve,  

 

Os primeiros contatos com o não-índio foram feitos ainda no final do século XVII, 

porém conseguiram se manter isolados até o começo do século XX, quando 

caucheiros e seringueiros dizimaram uma grande parte do grupo e mantiveram os 

restantes sob regime servil de exploração durante muitos anos. Sua ‘pacificação’ foi 

feita em 1932, pelo Marechal Rondon. 

 

Os citados contatos tiveram dois momentos marcantes e decisivos para a história dos 

Karitiana. O primeiro foi com os seringueiros, que no início do século XX habitavam a região 

do Candeias e do Vale do Jamari.  No processo de desenvolvimento dessas regiões 

estabeleceram-se confrontos interétnicos, devido o avanço da exploração da seringa fez-se 

necessário a conquista da mão de obra indígena, a princípio em trocas de presentes e 

posteriormente a exploração da mão de obra silvícola (MOSER, 1997). 

O segundo corresponde à criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN, a partir de 1918 apenas SPI). Que objetivava amenizar os 

conflitos existentes entre exploradores e indígenas. Essa fase ficou caracterizada por um intenso 

processo de escolarização que visava a “integração dos indígenas à comunhão Nacional” que 

se estendeu pelas primeiras décadas do século passado, sob a responsabilidade de religiosos. 

Em conformidade com Oliveira e Freire (2006) apud Paladino e Almeida (2012, p.35), 

 

O SPI orientava-se por um comportamento contraditório – o que chamam de o 

‘paradoxo da tutela’ – pois, enquanto se propunha a respeitar as terras e a cultura 

indígena, agia transferindo indígenas e liberando territórios para a colonização, ao 

mesmo tempo que reprimia práticas tradicionais e impunha uma pedagogia que 

alterava o sistema produtivo indígena.  
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Nesse período, a educação escolar desempenhou papel importante para o Estado, não 

apenas ‘amansar’ os aborígenes, mas, principalmente, para integrar os originários a estrutura 

econômica do país.  Segundo Moser (1997, p. 42), “[...] O índio passava assim por um processo 

de acelerada mudança na sua cultura, era obrigado a aprender a língua portuguesa, a aceitar a 

cultura ocidental: vestir, pensar e agir igual ao ‘branco’ e aceitar a sua religião. Teve que 

esquecer sua forma de ser e viver [...]”. 

Conjuntamente a esses trabalhos mencionados o SPI também foi o responsável pela 

fixação dos Karitiana na terra no alto do Rio Garças, na década de 1960, que teve seu processo 

de demarcação concluído na década de 1980, pelo Decreto nº 93.068, de 06 de agosto de 1986 

que deixou de fora as terras as margens do Rio Candeias, terra tradicional do povo.  

A demarcação ocasionou uma fixação dos indígenas no território e mudanças no 

comportamento do povo: as andanças na busca de caça e pesca, como as frequentes migrações 

de um lugar para outro, cessaram, principalmente pelo favorecimento de uma estrutura física 

perene na aldeia, como posto indígena, escola e posto de saúde, e os suprimentos de 

necessidades providenciada pelo Estado através dos órgãos da Fundação Nacional do Índio - 

FUNAI e outras instituições. Em relação a esse período, descreve Moser (1997, p. 21) 

 

Nos anos 60 e 80, período militar, se verifica que a maioria das aldeias indígenas de 

Rondônia tiveram a presença da FUNAI, cuja atuação atendia todas as ‘necessidades’ 

de sua vida na alimentação inserido produtos industrializados, medicamentos e 

vestuário, criando uma dependência que ainda perduram até o período atual.   

 

Na atualidade, é perceptível a incorporação de hábitos não indígenas resultantes de 

quase um século de contato, porém, é importante enfatizar que todos que habitam a Aldeia 

Central, falam a língua materna e a maioria falam e entendem o português, as crianças só 

aprendem a língua portuguesa quando começam a frequentar a escola. Além da língua, tentam 

reproduzir algumas de suas tradições como o artesanato (fonte de renda), os cemitérios e rituais 

fúnebres, como também a manutenção da identidade e nome indígena que é adquirida ainda na 

infância 

A sobrevivência econômica dos moradores da aldeia, é mantida a partir da venda do 

artesanato, atividade exercida pelas mulheres; pelo funcionalismo público (Saúde, Educação e 

FUNAI); pelos programas do governo, como bolsa família; e aposentadorias e atividades de 

caça e pesca para alimentação.  
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A organização social dos Karitiana é composta de caciques e lideranças, conforme 

descrito, 

 

[...] a administração está dividida entre os caciques e as lideranças, sendo que estas 

atuam principalmente em âmbito externo, devido à facilidade linguística no 

estabelecimento das relações com a sociedade envolvente. O cacique tradicional 

(byyj) cuida somente da administração cultural Karitiana, como a definição da 

realização das festas tradicionais, os lugares de plantio, as indumentárias indígenas e 

seus respectivos significados, a passagem da tradição oral e o direito consuetudinário 

de substituição administrativo. (SARDE NETO et al., 2014, p. 138) 

 

As lideranças indígenas, como presidente da Associação AKOT PYTIN ADNIPA – 

APK (Associação do Povo Karitiana) e outros membros que se destacam na comunidade são 

os mais jovens, atuam como uma espécie de “diplomata” entre o povo indígena e a sociedade 

civil, e o cargo de cacique é ocupado por pessoas mais velhas, que “normatizam” a vida na 

aldeia.   

As modificações na vida e na cultura dos Karitiana vem de longa data desde o momento 

que foram obrigados a marcharem para o oeste, deixaram para trás suas terras tradicionais mais 

produtivas e fixaram moradia em “chão alheio”. Umas das consequências dessa imobilidade 

afetou um dos costumes do povo, quando um indígena morria em um determinado lugar, este 

não devia ser mais habitado pelos demais, a demarcação impossibilitou que os mesmos 

pudessem migrar para outros lugares após a morte dos parentes, como era costume na sua 

cultura.   

A demarcação da terra não trouxe proteção para os Karitiana, como relata o professor 

João Karitiana:  

 

Nos últimos anos temos constatado que os nossos direitos vêm sofrendo inúmeras 

violações. Os problemas que nos afetam estão relacionados a aspectos importantes 

como a terra, a saúde, a educação e a sustentabilidade do nosso território. Nos últimos 

anos o quadro de violência praticado contra os nossos direitos tem se agravado, 

causando sérios problemas ao nosso povo. As conquistas que tivemos garantidas na 

Constituição de 1988 e em outras legislações complementares estão ameaçadas. 

(KARITIANA, J. 2015, p. 28) 

  

Além, dos problemas mencionados, a localização da Terra, na região quase central do 

Estado e a pavimentação da BR 364, contribuíram para a vulnerabilidade do território, alvo de 
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inúmeras invasões de madeireiros, garimpeiros e fazendeiros como tem sido noticiado nessa 

última década por alguns órgãos e jornais locais. 

A luta e a resistência fazem parte da história do povo Karitiana, que assistiram os 

impactos sobre suas terras desde a construção da linha telegráfica Cuiabá – Amazonas, pela 

exploração da seringa e do minério, da construção da Ferrovia Madeira-Mamoré e dos projetos 

de colonização do Estado de Rondônia. Nessa trajetória foram submetidos a um processo de 

pacificação e de espoliação e atualmente vivenciam mudanças ocorridas no seu território 

ocasionadas pela construção de duas hidrelétricas próximo a suas terras.  

 

Percurso metodológico da investigação  

Nossa pesquisa assume a abordagem qualitativa entendendo-a dentro das Ciências 

Sociais e especificamente como fenômeno educacional, o qual ultrapassa e se diferencia dos 

fenômenos naturais, caracterizando-se como de caráter inacabado, com dimensão criativa, 

autoformadora, e com intencionalidade (GÓMEZ ,1998).  

Como procedimentos metodológicos, a pesquisa envolve: a análise documental e 

bibliográfica de três trabalhos de conclusão de curso de alunos/professores indígenas que 

concluíram a licenciatura em educação básica intercultural pela Universidade federal de 

Rondônia que objetivou: Formar e habilitar professores indígenas em Licenciatura Intercultural 

para lecionar nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, com vistas a atender a demanda das 

comunidades indígenas, nas áreas de concentração: Educação Escolar Intercultural no Ensino 

Fundamental e Gestão Escolar, Ciências da Linguagem Intercultural, Ciências da Natureza e da 

Matemática Intercultural, Ciências da Sociedade Intercultural. Foi realizada também uma 

entrevista via email com uma representando do CIMI - Rondônia. 

O amparo teórico e legal para a pesquisa foi construído utilizando os estudos dos 

diversos autores e leis que regulamentam a educação indígena:  Diretrizes Curriculares para a 

Escola Indígena (1992), Referencial Curricular Nacional para a Escola Indígena (1998), Parecer 

014/1999 (CEB/CNE), Resolução 03/1999 (CNE/CEB) e outras legislações baseadas no que 

estabelecera a Constituição de 1988. (BRASIL, 1988) e os estudos de Freire (2014); Luciano 

(2006, 2010,2011); Medeiros (2018) entre outros.  

  

A trajetória educacional do povo Karitiana  
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O SPI começou a trabalhar com os Karitiana a partir de 1960, para atuar nas 

necessidades relacionadas à saúde da comunidade, que sofria as consequências dos contatos 

com os não indígenas, como também nas ações de catequização para ensinar a ler na língua 

portuguesa. As primeiras experiências de educação escolar são assim retratadas, 

 

A escola chegou à aldeia não pela vontade do Povo Karitiana; foi criada pelo SPI sem 

consultar a comunidade, não sabíamos o que era escola. Nasceu como desejo deles de 

nos ensinar a língua portuguesa e ‘civilizar’ o nosso povo, pois tinham interesse de 

integrar o Povo Karitiana à sociedade nacional.  Somente muito tempo depois é que a 

Escola 4 de Agosto foi construída na margem direita do Rio Garças. Nesse período 

não existiam as casas dos índios na margem direita do rio, só a casa do chefe de posto 

da FUNAI. Tinha também o posto de saúde da escola e a garagem da FUNAI. Nessa 

época o SPI havia sido extinto e havia sido criada a FUNAI. Esse novo prédio escolar, 

construído na margem direita do rio, foi inaugurado no dia 4 de agosto e assim a escola 

passou a se chamar Escola 4 de Agosto. Nessa época não havia professores indígenas. 

A gestão da escola era de responsabilidade da FUNAI. A rotatividade dos professores 

não indígenas era grande, eles não paravam, trocava direto, quando estávamos nos 

acostumando com um, vinha outro. A sala de aula era multisseriada, criança da 1ª 

série estudava com os alunos das demais séries, tudo misturado. (KARITIANA, J. 

2015, p.01) 

 

O maior problema era que os professores contratados pela FUNAI não tinham muito 

compromisso com a nossa formação. Às vezes, era a mulher do chefe de posto da 

FUNAI que era contratada como professora. Na maioria das vezes essas mulheres não 

eram preparadas como professoras, o que acabava prejudicando a nossa 

aprendizagem.  

O melhor exemplo desta baixa qualidade que existia na época em que a educação 

escolar ficava por conta da FUNAI sou eu. Por diversas vezes repeti a 1ª série do então 

ensino primário. Só fui alfabetizado e tive progressão quando a escola tornou-se a 

responsabilidade da Secretaria Municipal e as professoras passaram a vir da cidade. 

(KARITIANA, I. 2015, p.06) 

 

A descrição do João Karitiana e Inacio Karitiana, que atualmente são professores na 

escola da aldeia, clarifica a configuração do projeto de educação para os povos indígenas, nos 

primeiros contatos. A política que orientava essa fase não diferia muito da educação oferecida 

nos séculos anteriores. Haja vista, que mesmo sob a orientação de órgão indigenista, as escolas 

nas aldeias continuavam com praticas pedagógicas tradicionais baseadas em agressões físicas 

e psicológicas como é rememorada por Edelaine Karitiana (2017, p.05) 

 

O professor que trabalhava na sala de aula me deixava de castigo de joelho no milho 

e batia com a régua porque eu não sabia escrever. Não deixava eu sair fora da sala 

para fazer xixi. A FUNAI era também quem contratava a professora que não ficava 

muito por muito tempo, pois era trocada com frequência por várias situações. Quem 

sofria eram nós crianças que repetíamos o ano com facilidade. Eu fui uma dessas 

crianças que viveu essa realidade, que levou o meu atraso nos estudos. A gente 
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passava até seis meses sem aula. Teve uma época que ficamos um ano sem estudar. 

Foi muito difícil tudo isso para meu povo. (KARITIANA, E, 2017, p. 05) 

 

Seis anos depois da criação da Funai, ocorreu a votação, no Congresso, do   Estatuto do 

Índio, nome pelo qual ficou conhecida a lei brasileira de número 6.001/73. O artigo 49 

regulamentou as bases legais para o ensino bilíngue nas escolas indígenas. “A alfabetização dos 

indígenas far-se-á na língua do grupo a que pertençam, e em português, salvaguardado o uso da 

primeira”.  

Para efetivação desta, a FUNAI estabeleceu parceria com a instituição norte americana 

SIL. Assim, o órgão indigenista resolvia um problema de deficiência do quadro técnico e 

instaurava uma política internacionalmente aceita e cientificamente fundamentada.  

Porém, na realidade quase nada mudou, o projeto no seu cerne tinha como estratégia 

manter os mesmos objetivos civilizatórios dos primeiros catequistas, integração do indígena a 

sociedade, “[...] uma vez que os valores da sociedade ocidental nacional seriam traduzidos nas 

línguas nativas e expressos de modo a se adequar às concepções indígenas”, (FERRREIRA, 

2001, p. 92) e a conversão ao cristianismo, haja vista, ser esta uma instituição religiosa 

protestante, que primava nas suas ações pedagógicas a leitura da bíblia e a tradução desta para 

a língua indígena. 

O Summer, entidade religiosa norte-americana de caráter fundamentalista, utilizava a 

língua original destes povos como “ponte” para o aprendizado de ensinamentos 

bíblicos e o posterior ensino do português. Contribuindo, dessa forma, para a 

integração do indígena na sociedade nacional, ao destruir sua religiosidade 

(substituindo o panteão indígena pelo evangelho) e sua língua (impondo o português) 

(BORGES, 1997 apud LUCIANO, 2011, p. 96) 

 

No que diz respeito, a presença do SIL com os Karitiana, o professor João Karitiana 

relata, 

 

[...]A missão tinha um casal que morava na aldeia, Davi e Raquel, que trabalhavam 

na comunidade evangelizando e registrando a escrita da nossa língua. Esse casal 

traduziu o Novo Testamento da Bíblia para nossa língua [...] Em 1977 a FUNAI 

retirou os missionários da Terra Karitiana a pedido da maioria do povo. Após sua 

retirada, voltamos às tradições antigas das crenças em Botyyj (Deus), Tobot (esposa 

de Deus), Ora (irmão de Deus, Mãe D’Água). Para nós, eles são as primeiras pessoas 

que existiram sobre a Terra, para o Povo Karitiana só existe um Deus tradicional que 

é Botyyj, assistido pelos pajés Barabadá (atualmente falecido) e Cizino, que retomou 

os meios tradicionais na ligação com o mundo dos espíritos. (KARITIANA, J. 2015, 

p.06) 
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É reconhecível a importância que o SIL teve no campo da educação escolar indígena no 

Brasil, que inaugurou o bilinguismo e deu a visibilidade às línguas indígenas. Por outro lado, 

salientamos a “instrumentalização ideológica” (LUCIANO, 2011) promovida por esse órgão, 

que se configurou inadequada aos anseios dos povos indígenas. 

Além do trabalho desenvolvido pelo SIL, na década de 1990 com a ajuda da linguística 

Luciana Storto conseguiu elaborar uma cartilha para alfabetizar as crianças, nas palavras do 

professor Inacio Karitiana, o trabalho da lingüística foi de suma importância para seu povo,  

 

A linguista Luciana Storto estava trabalhando com a nossa língua desde 1992, quando 

passou um período de dois meses na nossa aldeia avaliando os sons da língua e a 

ortografia proposta anteriormente pelo missionário David Landin, do SIL. Atendendo 

a um pedido nosso, ela modificou a ortografia e criou um material de 103 páginas para 

o ensino da ortografia. Este material foi usado de 1994 em diante e resultou, em 1996, 

em sua versão atual, material que ainda usamos na escola para ensinar a escrita da 

língua materna. Ele contém explicações, textos e exercícios.  

O projeto foi um sucesso porque toda a aldeia se envolveu e participou dele. A 

linguista Luciana formou 10 alunos, que formaram outros, e, assim, mesmo no ensino 

dela, as pessoas estudaram a ortografia e, quando ela voltava para a aldeia anualmente, 

provas eram realizadas para comprovar o aprendizado. Só passava na prova quem 

tirasse nota 7. Este processo próprio de aprendizagem da comunidade deu ânimo a 

todos para continuar a buscar sucesso na sua educação escolar. (KARITIANA, I. 

2015,p.13) 

 

Os relatos sobre essa conquista de transformar a fala para a escrita parece ser motivo de 

muito orgulho do povo. Nas três monografias analisadas foram mencionados a importância 

desse trabalho da linguista Luciana Storto. Esse feito abre a possibilidade do povo indígena 

escrever sua própria história em sua língua materna e criar seu próprio material didático para 

as escolas do seu povo. Sobre a importância da língua para o povo indígena o antropólogo 

Indígena Gersem Baniwa Luciano, argumenta,    

 

O uso da língua tem fortemente um componente sócio-político, de afirmação da 

identidade e de autonomia societária, na medida em que a língua é, sobretudo, uma 

forma de expressar e gerar conhecimento para o manejo do mundo, ou seja, é um 

componente importante de construção do saber que gera poder. (LUCIANO, 2011, p. 

97) 

 

Outro evento que contribuiu para o processo educacional e para a formação dos 

professores Karitiana, foi a participação do Conselho Indigenista Missionário – CIMI, nas 

palavras dos indígenas,  
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Foi por mediação do Conselho Indigenista Missionário (CIMI) que alguns alunos que 

já tinham concluído a 4ª série puderam dar continuidade aos seus estudos, fazendo da 

5ª à 8ª série dentro da aldeia. O CIMI, representado na pessoa da irmã Emília Altini, 

que na época era coordenadora do Núcleo de Educação Escolar Indígena de Rondônia 

(NEIRO), fez a mediação entre a comunidade e a Escola Padre Moretti para que fosse 

oferecido o ensino da 5ª à 8ª série na comunidade Karitiana. O acordo foi no sentido 

de que os alunos fossem matriculados na Escola Padre Moretti, mas o ensino era 

oferecido na aldeia. A professora responsável para levar os módulos das disciplinas 

de acordo com cada série até a aldeia era a própria irmã. Ela também era responsável 

por ministrar as aulas juntamente com a missionária Laura. [...] A professora irmã 

Emília tinha uma boa relação com os alunos, ela era boa professora, explicava bem os 

conteúdos até a gente entender e aprender. Ela usava livros para a gente fazer pesquisa, 

apostilas, quadro e fazia muitas perguntas após as explicações sobre os conteúdos. 

Nos estudos realizados conosco, ela sempre fazia comparação com a nossa realidade 

para uma melhor compreensão do contexto. Os conteúdos estudados eram iguais aos 

das escolas dos não índios, já que não havia – como, aliás, ainda não há – livros 

didáticos específicos para atender à comunidade indígena (KARITIANA, I. 2015,p. 

07) 

 

[...] a professora Emília (do CIMI) conseguiu levar os módulos de todas as disciplinas 

para a escola na aldeia. Com isso, acabei concluindo com muita dificuldade o antigo 

1º grau na mesma escola com as professoras do CIMI Emília Altini e Laura Vicuña. 

Essas professoras deram a maior força para os alunos indígenas que não estavam mais 

estudando, na aldeia central, para eles voltarem a estudar. Essas professoras 

conseguiram matricular os alunos que estavam parados sem estudar. Graças à ajuda 

dessas professoras do CIMI, todos os alunos conseguiram concluir o 1º grau. 

(KARITIANA, 2015, P.  05) 

 

O CIMI por meio de suas missionarias trabalhou com a formação dos professores 

indígenas na complementação do Ensino Fundamental, onde eu e os demais 

professores concluímos e assim demos sequência aos nossos estudos (KARITIANA, 

E. 2017,p.06)  

 

É notório a importância do CIMI para a trajetória educacional do povo Karitiana, desde 

a conclusão dos primeiros anos do ensino fundamental a conclusão do ensino médio, 

possibilitando o ingresso na universidade e consequentemente a formação de professores 

indígenas para atuar na aldeia. No entanto é necessário descrever o surgimento desse órgão que 

veio viabilizar o direito a educação dos indígenas quando o Estado não conseguia efetivar na 

prática.  

O CIMI foi criado em 1972, como um órgão dentro da igreja católica com uma nova 

proposta de viver o cristianismo, a prática pastoral voltado para as questões sociais da 

população.  Foi criado em plena ditadura militar, com o intuito de romper a prática tradicional 

vigente na época que objetivava a integração do indígena a sociedade. Nesse contexto, o CIMI 

propõe um modelo de atuação progressista e de resistência baseado no protagonismo indígena 

e no diálogo, respeitando seus valores, regras e ideais. 
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No campo educacional a década de 1960 foi profícuo para o aparecimento de inúmeros 

movimentos e campanhas que se propunha a desenvolver projetos de educação, em moldes 

diferentes do até então praticado, um desses movimentos foi a campanha de alfabetização 

desenvolvido pelo educador Paulo Freire.  

No contexto de repressão, que se vivia nas décadas de 1970 e 1980 começaram a se 

formar movimento indígena e organizações não governamentais pró-indígenas no país, com o 

objetivo de organizar uma pauta de debate para a causa indígena, que deu origem a um novo 

cenário. Sobre esse momento, Ferreira (2001, p. 87) descreve,  

 

No final dos anos 70, ainda durante o período militar, começaram a surgir no cenário 

político nacional organizações não governamentais voltadas para a defesa da causa 

indígena. Entre elas destacam-se a Comissão Pró-índio de São Paulo (CPI/SP), o 

Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) a Associação Nacional de 

Apoio ao Índio (ANAÍ) e o centro de Trabalho Indigenista (CTI). 

 

A criação do CIMI, foi uma forma também da igreja católica de se redimir frente aos 

erros cometidos pela evangelização no Brasil, durante quase 500 anos de ação colonizadora que 

objetivava catequizar e civilizar os povos originários. Em consonância com o Estado a igreja 

católica contribuiu para o aniquilamento dos saberes, das crenças e dos valores dos donos da 

terra, utilizando a educação como estratégia de dominação, abdicação e submissão, 

caracterizadas pela missão “em massa” e práticas como os grandes batizados nas aldeias e o 

internato das crianças indígenas. Por outro lado, muitas etnias resistiram a dominação 

conservando aspectos da sua cultura e sua língua, graças as suas “manhas”, nas palavras de 

Freire (2014, p.36): 

 

As manhas se explicitam na linguagem na linguagem, na cor, na atitude, e na própria 

reação ao frio. Se não fosse as manhas, os oprimidos se acabariam, não dava para 

sobreviver a violência dos exploradores é tal que, se não fosse as manhas, não haveria 

como agüentar o poder e a negação que se encontram pelo país.  

 

Anterior ao CIMI foi criado a Operação Anchieta -  OPAN (Operação Amazônia 

Nativa), em 1969, ligado também ao setor mais progressista da Igreja Católica, cujo objetivo 

foi promover uma formação política nas comunidades, na defesa dos direitos das populações 

indígenas como direito a terra e autonomia.   
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Nesse contexto começou-se a tomar forma a ideia da escola como instrumento favorável 

a autonomia indígena - e não mais uma instituição colonizadora. Esse movimento desencadeou 

a criação de organizações locais, especialmente na região Norte e a participação das 

universidades no serviço de assessoria na área de educação indígena.  Como esclarece Cohn 

(2005, p. 488): 

 

Se a educação escolar voltada para os povos indígenas é antiga, secular, a discussão 

sobre sua adequação às realidades indígenas toma forma a partir da década de 1970, 

quando especialistas em diversas áreas, especialmente antropólogos, linguistas e 

pedagogos, começam a assessorar na construção de projetos escolares alteroriginário 

sem algumas escolas indígenas e os movimentos indígenas passam a reivindicar, mais 

amplamente, o reconhecimento de seus direitos, inclusive o de uma educação formal 

de qualidade. 

 

Com relação a participação do CIMI na aldeia Karitiana, a Irmã Emilia Altini descreve  

Em 1995 iniciamos a experiência de viver junto ao povo Karitiana, uma aldeia 

próxima a Porto Velho (90 KM), mais devido as condições das estradas e a falta de 

transporte, era um lugar de difícil acesso e isolado. Ao chegar na aldeia para morar, 

não imaginávamos o quanto nossa vida ia mudar, quantas coisas novas iamos aprender 

[...]Estar junto a um povo com cultura, língua diferente, onde somente você é o 

diferente, dá uma sensação “estranha” e as vezes o sentimento de incapacidade e 

impotência. Procuramos o máximo inserir-nos na vida do povo, participar do seu 

cotidiano, nos trabalhos de roça, nas pescarias comunitárias e na coleta de frutas no 

mato, procuramos vivenciar juntamente com eles as alegrias, as tristezas e esperanças. 

Aprendemos a nos alegrar com a fartura de peixes e a chegada de uma anta para a 

partilha geral do povo, todos comiam Aprendemos a sermos uma aprendiz, num 

esforço de compreender este novo “mundo” que se desvelava ante nossos olhos. [...] 

Logo nos damos conta que a opção que fazemos, temos que pagar um preço e não 

faltam as incompreensões e começamos a entender como a sociedade os 

marginalizava, como também aos que trabalham com eles. 
 

No relato da missionária é possível visualizar que não há intervenção na religiosidade 

do povo, como nos tempos de outrora. O trabalho pastoral se assemelha a prática educativa 

freiriana quando ele defende que é necessário conhecer a realidade “ não há prática pedagógica 

que não parta do concreto cultural e histórico do grupo que se trabalha” (FREIRE, 2014, p.71) 

O CIMI desde 1995 tem acompanhado o povo Karitiana, inclusive com residência fixa 

dentro da aldeia. Na década de 90 o trabalho do órgão era na formação de professores indígenas, 

visto que na época os docentes que atuavam na escola da aldeia eram todos não indígenas.  O 

trabalho do órgão foi oferecer na modalidade de Educação de Jovens e Adultos a oferta do 

ensino fundamental I e II, para que em seguida eles pudessem cursar o magistério e 
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conseqüentemente um curso de nível superior.  Atualmente a maioria dos professores da escola 

da aldeia é indígena. A respeito desse período as missionarias relatam  

 

O povo necessitava alguém que os ajudasse na formação dos professores, ou daqueles 

que seriam futuramente os educadores do povo. Neste período havia somente 

professores não indígenas, a educação oferecida anulava a cultura e a língua e os 

discriminava dentro de seu próprio território, o índice de reprovação era geral. 

Começamos o processo de formação, apenas com três jovens (casados), logo foram 

entrando no processo formativo mais pessoas e também mulheres. O horário de estudo 

adequava-se a realidade da aldeia. Depois de 4 anos, eles mesmos começavam a 

assumir o processo educativo do povo, já não havia mais necessidade de uma presença 

constante. 

Alem do trabalho de educação formal, realizávamos o trabalho de educação no campo 

dos direitos garantidos na constituição, quanto à saúde, educação, gestão territorial, a 

cultura, a língua e o direito ao território tradicional, que havia ficado fora da atual 

demarcação.  

 

O período ora retratado corresponde ao ano de 1995, época que ainda estava em 

tramitação a Lei de diretrizes e Bases (9394/96), que em consonância aos pressupostos 

enunciados na Constituição, reconhece, a diversidade sociocultural existente no país, 

especialmente nas comunidades indígenas. Cita no artigo 32, que o ensino será ministrado em 

língua portuguesa, mas que será assegurado às comunidades indígenas a utilização de suas 

línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.  A citada lei foi aprovada um ano após 

o início do trabalho do CIMI com os professores Karitiana. O vanguardismo de tal ação, mesmo 

que esse modelo de educação já tivesse sido instituído na Carta Magna de 1988, procura colocar 

em prática os anseios dos movimentos sociais anteriores a Constituição Federal vigente. Ou 

seja, o reconhecimento da multiplicidade cultural brasileira. 

 

A idéia de escola indígena diferenciada e intercultural no âmbito de políticas públicas 

governamentais foi inaugurada pela Constituição Federal de 1988 e regulamentada 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996 que definiu 

a escola indígena como responsável por assegurar aos povos indígenas uma educação 

“diferenciada”, onde o eixo seja o respeito intercultural e a necessidade de adequar os 

conteúdos e práticas pedagógicas à realidade vivida nas comunidades.  (LUCIANO, 

2011, p.172) 

 

O período de formação dos professores é assim descrito pelos próprios docentes,  

 

[...] Neste contexto, as discussões em relação à construção de uma educação indígena 

diferenciada eram menos fervorosas. Nós, Karitiana, entendíamos pouco ou quase 
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nada dos nossos direitos ainda, nossa participação nas discussões relacionadas às 

questões indígenas era ainda muito pequena. Porém, a professora Emília, do CIMI, 

sempre conversava conosco a respeito dessa situação. Ela sempre nos orientava 

esclarecendo dúvidas e despertava a nossa consciência crítica. Com o incentivo e 

apoio dela, eu e outros alunos Karitiana começamos a participar de reuniões, 

seminários e encontros, entre outros eventos referentes à educação escolar indígena. 

(KARITIANA, 2015, p. 07)  

 

Posteriormente a conclusão do Ensino Fundamental oferecido pelo CIMI na aldeia, os 

karitiana procuraram cursar o projeto Açai - Magistério Indígena de Rondônia, este foi criado 

através do Decreto nº. 8516, de 1998, com o objetivo de habilitar docentes leigos em efetivo 

exercício de regência em sala nas quatro primeiras séries do ensino fundamental das escolas 

localizadas em terras indígenas de Rondônia. 

A primeira etapa do projeto se desenvolveu ao longo de seis anos (1998–2004). Com 

uma carga horaria de 4.620 horas, dividido em duas etapas intensivas anuais de 

aproximadamente 35 dias cada uma, correspondente a quatro/cinco semanas com carga horária 

em torno de 250 horas por etapa, no total, ao término do curso, 2.700 horas de ensino presencial 

e 1.920 horas não presencial, com o acompanhamento pedagógico (RONDÔNIA, 2004). 

Uma das principais características do projeto foi atender uma grande diversidade linguística e 

cultural; participaram da primeira experiência aproximadamente 30 etnias, falantes de cerca de 

23 línguas. Em 2004, formaram-se 120 professores indígenas. Atualmente, o projeto encontra-

se na terceira etapa.   

A respeito do curso de formação no magistério indígena os professores karitiana 

retratam  

 

O projeto Açaí me ajudou muito a aprender como trabalhar com as crianças na aldeia. 

Foi uma oportunidade também para conhecer professores iguais a mim, de outros 

povos, permitiu conhecer outras culturas e trocar ideias com os outros professores 

sobre a escola indígena. Descobri que havia outras culturas diferentes da minha. ( 

KARITIANA, J. 2015, p.08) 

 

Ao fazer o curso, senti muita dificuldade para compreender os textos que professores 

nos repassavam para leitura e interpretação. Tinha dificuldade para compreender os 

significados das palavras no contexto. Achava muito difícil e sentia dificuldades para 

interpretar o que lia. Tinha muita dificuldade para colocar no papel o que entendia e 

o que não entendia. Muitas vezes até entendia, mas não conseguia organizar as ideias 

na mente para escrever no papel. Era muito difícil. Também percebia que os 

professores tinham dificuldade em trabalhar com a gente. Eram várias etnias numa 

sala, cada aluno com seu jeito próprio de ser, e muitos deles não conheciam as nossas 

dificuldades. Eu tinha muita vergonha de perguntar quando estava com dúvidas, que 

foram muitas. Eu tinha vergonha de apresentar os trabalhos na sala de aula, de ir ao 
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quadro quando era chamado, enfim isso atrapalhou muito a minha formação no 

magistério indígena. (KARITIANA, I. 2015, p. 09)  

 

A experiência educacional vivenciada pelos Karitiana fora da aldeia, trouxe inúmeros 

desafios e aprendizados, nesses 2 (dois) relatos os professores observamos opiniões divergentes 

a respeito do mesmo processo, enquanto João Karitiana apresenta a satisfação em aprender 

diferentes coisas, inclusive que existia outras etnias e outras culturas diferentes, Inácio 

Karitiana, enfatiza as dificuldades na compreensão e leitura da palavra escrita.  A esse modo 

singular de apreender as coisas, alfuns estudiosos tem nomeado ‘etnoaprendizagem’ que assim 

pode ser definida, [...] são experiências de aprendizagens diferenciadas entre as diversas 

culturas em suas sociedades e assumem, assim, características dinâmicas e ao mesmo tempo 

singulares. (MACEDO DE SÁ, 2015 p.55) 

Em 2008, a Universidade Federal de Rondônia criou o curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural.O citado curso propõe quatro habilitações, quais sejam: 1. 

Educação Escolar Intercultural no Ensino Fundamental e Gestão Escolar; 2. Ciências da 

Linguagem Intercultural; 3. Ciências da Natureza e da Matemática Intercultural; 4. Ciências da 

Sociedade Intercultural. Com Ciclo de Formação Básica que habilitará os professores a atuarem 

no ensino fundamental, seguido de dois anos que formam o Ciclo de Formação Específica. O 

curso é oferecido no período de férias na cidade de Ji-Paraná – RO.  

 

A organização curricular será efetivada a partir dos eixos integradores que 

contemplam a dupla formação: básica e específica, fundamentada na articulação entre 

os quatro temas referenciais do Curso: a Autonomia, a Interculturalidade, a 

Sustentabilidade e a Diversidade, que tem a função integradora entre o universo de 

saberes que será desenvolvido ao longo do curso (PROJETO PEDAGÓGICO DO 

CURSO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL, 2008, 

p.31) 

 

Os professores Adelaide Karitiana, Inacio Karitiana e João Karitiana descrevem como 

foi vivenciar a oportunidade de cursar o nível superior de ensino, depois de uma trajetória 

acadêmica de inúmeros desafios, 

Ao iniciar o curso de licenciatura em educação básica intercultural, no campus de Ji 

paraná, fui sentido o quanto de conhecimento ia adquirindo e tornando-me uma 

profissional mais capacitada e assim poder responder para minha comunidade /povo 

karitiana o que esperam de mim a serviço da comunidade e do meu povo. Nunca tinha 

pensado que um dia chegaria a cursar o curso de nível superior e ainda na UNIR. 

(KATIANA, E. 2017, p. 07) 
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[...], ao longo dos cinco, seis anos do curso, aprendi um pouco de cada matéria 

relacionada à formação em Educação Básica Intercultural. Desta forma, descobri que 

na educação escolar indígena podemos utilizar os processos próprios de ensino-

aprendizagem relacionados à nossa identidade cultural. Isto porque na Licenciatura 

em Educação Intercultural aprendemos que a educação intercultural está ligada à troca 

de saberes que ocorre por meio dos diálogos entre culturas diferentes. Aos poucos fui 

compreendendo a cultura e a realidade das escolas de outros povos índios do Estado 

de Rondônia. (KARITIANA, I. 2015, p.12) 

 

Antes eu não sabia o que significava intercultural. Por isso está sendo muito 

importante para mim estar aqui. Nesse curso compreendi a diferenciar a diversidade 

cultural de todos os povos. Para chegar até aonde eu cheguei não foi muito fácil. A 

minha comunidade não entendia como funciona o curso intercultural na universidade. 

Como entrei no curso e tenho uma sala de aula na escola da minha aldeia, tenho que 

deixar a minha turma com outro professor para vir estudar na universidade e isso me 

atormentava muito. A comunidade sempre reclama de deixarmos a escola para vir 

para a universidade. KARITIANA, J. 2015, p.11) 

 

É notória a ênfase que se coloca na contribuição dos conteúdos aprendidos na 

universidade e a vivencia como professores indígenas na aldeia, ou seja, o papel sociocultural 

do educador, de acordo com Medeiros (2018, p. 104) 

 

Na escola, todo material didático está “por-fazer” (Expressão usada pela autora 

Terezinha Machado Maher). Desde a elaboração do currículo diferenciado, bilíngue, 

intercultural à adaptação dos materiais pedagógicos à língua materna. É também 

competência desde professor que teve acesso aos códigos da sociedade envolvente, a 

responsabilidade de interlocução cultural, econômica e política de seu grupo com os 

não indígenas. Nas aldeias, é comum o professor ser reconhecido como liderança 

indígena pelo motivo citado.  

 

Assim, vimos os esforços dos professores indígenas no decorrer de sua trajetória 

acadêmica marcada por inúmeros desafios, mas também de aprendizagens múltiplas. Porém, os 

avanços nítidos na formação de professores, como também nas categorias, legal e político, ainda 

não se traduz na escola que os indígenas almejam. Um dos maiores desafios da educação 

indígena na atualidade está no campo pedagógico, ou seja, pôr em prática, os conceitos político-

pedagógicos inovadores da educação escolar indígena (LUCIANO, 2013). 

No caso da escola Karitiana, segundo os próprios professores  

 

[...] ainda continuamos com a escola organizada na perspectiva dos não índios. Isto 

porque o MEC repassou a educação indígena à responsabilidade dos Estados e até o 

momento a Secretaria de Educação Estadual continua com o pensamento colonizador 

de que ela existe para integrar os povos indígenas à sociedade não indígena. 

(KARITIANA, I. 2015, p.15) 
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Para nós a educação escolar indígena diferenciada e intercultural passa pelas 

dimensões culturais do nosso povo. Mas na maioria das vezes não somos 

compreendidos na dimensão pedagógica da nossa cultura. Com isso são muitos os 

impactos que incidem sobre nosso povo, com as políticas oficiais de organização e 

gestão de nossa educação escolar. 

Ao longo da história de contato que se estabeleceu com nosso povo, a educação 

escolar sempre foi imposta como um instrumento de integração nossa com a sociedade 

nacional. A nossa língua materna tem sido um dos maiores alvos desses impactos nos 

processos de ensino- aprendizagem da educação escolar. A tentativa de uniformização 

dos currículos escolares das escolas indígenas tem sido prejudicial. A escola tem sido 

usada, ainda hoje, como um meio de integração sem respeitar as nossas diferenças 

culturais. (KARITIANA, J. 2015, p.28) 

 

Como dito anteriormente, um dos maiores desafios da escola indígena no Brasil, é 

incorporar na prática os aspectos políticos e legais conquistados nas últimas décadas. No caso 

especifico da escola Karitiana, segundo Medeiros (2018, p. 110), 

 

[...] visualizamos nítidos avanços no campo da educação escolar Karitiana: (1) boa 

estrutura física; (2) a maioria dos professores são indígenas; (3) oferta de Ensino 

Fundamental e Ensino Médio completo; (4) Ensino de cultura, literatura e língua 

Arikém; (5) há uma casa de apoio para os professores não indígenas; (6) bom acervo 

de obras paradidáticas; (7) a maioria dos professores são formados ou estão em 

processo de formação. 

 

Por outro lado, a pesquisadora aponta os desafios que o povo Tupi – Arikém ainda 

enfrenta para instituir uma educação aos moldes do que legislação defende que seja diferenciada 

(em termos de currículo, calendários, seleção de professores etc.), específica (materiais 

didáticos, gestão etc.), intercultural (articulação da cultura indígena com as culturas 

envolventes) e bilíngüe (uso e valorização da língua materna em todo o processo de ensino e 

aprendizagem).  

O professor João Karitiana retrata sua percepção a esse respeito  

 

Acreditamos que a educação escolar indígena, para ser diferenciada, precisa valorizar 

nos currículos os saberes do nosso povo, bem como nossas formas de organização 

interna na comunidade. Essa educação escolar precisa estar ligada diretamente à 

questão territorial que enfrentamos, precisamos descolonizar o saber e as práticas que 

ferem cada vez mais a identidade cultural do nosso povo. 

A escola indígena precisa ser um espaço em que a nossa comunidade forma suas 

lideranças e assegure o nosso modo de ser e viver. Ela deve ser concebida como um 

território de luta, de resistência e transformações pedagógicas das políticas públicas. 

Nessa perspectiva, deve ser lugar de construção e desconstrução do conhecimento, 

espaço de vivência cultural de nosso modo de pensar. (KARITIANA, J. 2015p. 30) 
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Reflexões e conexões conclusivas 

Ao descortinar a trajetória educacional do professores karitiana  foi possível visualizar 

alguns aspectos importantes : (i) a participação do CIMI na formação da educação básica dos 

professores e da comunidade (ii) a concepção teórica metodológica progressista trabalhada pelo 

CIMI (iii) A política de formação de professores instituída pelo Estado com os projetos Acaí e 

com a licenciatura Intercultural oferecida pela Universidade Federal de Rondônia.  

É possível perceber que embora, os professores tenham uma formação em uma 

perspectivas intercultural e almejem uma educação escolar diferenciada, específica, 

intercultural e bilíngue, esta não se realiza.  Nas palavras de Medeiros a construção de uma 

escola de qualidade que atenda as demandas do povo Karitiana, deve seguir alguns princípios:  

 

1) precisa ter autonomia na gestão política, pedagógica, administrativa da escola; 2) 

contratação de funcionários da própria comunidade para as atividades de apoio; 3) 

formação inicial e continuada para os professores; 4) cursos sobre legislação, gestão 

territorial e ambiental para os professores e lideranças indígenas. (MEDEIROS, 2018, 

p.2018) 

 

Para que essas condições sejam efetivadas na prática, a escola precisa ser recriada. No 

entanto, diante do cenário apresentado, é possível perceber que as mudanças estruturais e 

metodológicas que a educação escolar ainda precisa produzir, para atender ao que rege a 

legislação nacional, de escolas indígenas, intercultural, bilíngue, diferenciadas e específica 

caminham a passos lentos. 
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RESUMO: Esse artigo busca analisar da participação feminina na luta sindical. Inicialmente se faz uma breve 

reflexão da origem do movimento feminista no contexto nacional, bem como a conquista de espaço da mulher no 

mercado de trabalho. Destacam-se, nesse contexto, a resistência das mulheres em defesa da igualdade de direitos 

(década de 1970), bem como sua inserção nos movimentos sociais e sindicais e dentro deste contexto a ocorrência 

do Encontro Nacional de Mulheres do SINASEFE “Por um sindicato classista e sem opressões!” promovido pelo 

Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE), em 

2018. Para tanto, realizou-se uma revisão narrativa de literatura. A história evidencia que a mulher sempre foi 

subjugada ao domínio machista, por muitos séculos prevaleceram e se reproduziram as relações de dominação do 

sexo masculino sobre o feminino. O ingresso da mulher no trabalho fora do domicilio oportunizou espaços para a 

participação em sindicatos e em movimentos sociais em defesa da igualdade das mulheres, os quais são 

identificados no Brasil, principalmente, no início da década de 1980, ressurgindo juntamente com os movimentos 

sociais após 20 anos de ditadura militar. O Encontro Nacional de Mulheres do SINASEFE proporcionou momentos 

em que as participantes refletiram acerca da práxis sindical machista que ainda persiste e que a luta da mulher 

sindicalista exige a transformação social através da participação ativa da própria mulher, não reproduzindo os 

valores e práticas sindicais excludentes. 

 

Palavras-chave: Mulher. Sindicato. Representação 

 

ABSTRACT: This article analyzes the participation of women in the union struggle. Initially a brief reflection is 

made on the origin of the feminist movement in the national context, as well as the conquest of women's space in 

the labor market. In this context, the women's resistance to the defense of equal rights (decade of 1970), as well as 

their insertion in the social and union movements, and within this context the occurrence of the SINASEFE 

National Women's Meeting "For a class-based union and without oppression! "promoted by the National Union 

of Federal, Basic, Professional and Technological Education Officers (SINASEFE), in 2018. For so much, a 

narrative review of literature was carried out. History shows that women have always been subjugated to the macho 

domain, for many centuries the relations of male domination over the female prevailed and reproduced. The entry 

of women into work outside the home provided opportunities for participation in trade unions and social 

movements in defense of women's equality, which were identified in Brazil, mainly in the early 1980s, resurgent 

with social movements after 20 years of military dictatorship. SINASEFE's National Women's Meeting provided 

moments in which the participants reflected on the still-persistent male chauvinist labor union practice and that the 

unionist women's struggle demands social transformation through the active participation of the woman herself 

and does not reproduce the values and practices of unions that are exclusive. 

 

Keywords: Woman. Syndicate. Representation. 
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Introdução 

Este artigo visa discutir a participação das mulheres no movimento sindical 

contemporâneo, apresenta a influência do feminismo no sindicalismo e as contribuições 

advindas desse movimento. Também aborda as origens das políticas de gênero no Brasil 

ocorridas nas últimas décadas, com a crescente protagonização da mulher nos movimentos 

sindicais e destaca a realização do 1º Encontro Nacional de Mulheres do SINASEFE como 

marco de luta. 

O interesse pelo tema vem se edificando no cotidiano de nossa prática enquanto 

profissionais: Enfermeira, Pedagoga e Assistente Social de uma instituição Pública de ensino, 

e filiadas a um sindicato. No percurso de nossa formação strict senso, identificamos produções 

teóricas que legitimam desigualdades de gênero e normatizam papéis e lugares de gênero nas 

relações afetivas, sexuais e familiares. 

O movimento feminista, desde suas primeiras manifestações no século XIX, com um 

caráter singular, tem incitado militâncias e raivas incontidas. [...], pois desafiou ao mesmo 

tempo a ordem conservadora que excluía a mulher do mundo público-portanto, dos direitos 

como cidadã- e também as propostas revolucionárias, que viam na luta das mulheres um desvio 

da pugna do proletariado por sua libertação (PINTO, p.9) 

Em nosso país, o crescente interesse pelo tema “mulheres” está diretamente concatenado 

com o intenso processo de mudança que vem ocorrendo no interior da sociedade por meio dos 

movimentos sociais (dentre estes, os movimentos feministas), assim como por mudanças 

econômicas, sociais e culturais do Estado. 

Os processos de crescimento econômico, industrialização e urbanização repercutiram 

sobre o aumento da taxa de escolarização das mulheres, bem como na ampliação da presença 

feminina no mercado de trabalho, nos espaços públicos como um todo e disponibilização de 

políticas públicas para mulheres (DELGADO; SOARES, 1995). 

A mulher também passou a ocupar lugares nas escolas, universidades, sindicatos e 

outras instituições sociais. À medida que as mulheres se projetaram para fora dos ambientes 

domésticos, as interações vividas favoreceram o desenvolvimento da concepção de que além 

de diferenças físicas e biológicas entre os sexos existem diferenças social e culturalmente 

determinadas, e que estas se encontram na base de problemas comuns às mulheres em sua vida 

familiar, sexual, no trabalho.  
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Assim surgiram construções críticas aos papéis reservados a cada sexo. Na década de 

70 surge o movimento feminista que questionou às desigualdades e opressões vividas pelas 

mulheres no seio da família, no trabalho e na sociedade em geral (GOHN, 2007). 

A interlocução entre movimentos feministas/de mulheres e sindicalismo é antiga. 

Ademais, as mulheres são alocadas preferencialmente em cargos nos sindicatos cujos poder de 

decisão e importância relativa são menores que a dos cargos preferencialmente ocupados por 

homens.  

A presença feminina nos postos mais importantes da estrutura sindical já não é mais tão 

rara quanto antes, porém continua havendo uma flagrante desproporção entre homens e 

mulheres empossados como presidentes, vice-presidentes, tesoureiros e primeiros secretários. 

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo fazer uma discussão sobre 

participação das mulheres no movimento sindical contemporâneo, usando o viés da categoria 

gênero. Para tanto, realizamos uma revisão narrativa de literatura, que abrange os principais 

posicionamentos teóricos realizados sobre a temática. 

A revisão narrativa é considerada uma revisão tradicional, onde não há a definição de 

critérios rigorosos e a seleção dos artigos e documentos é feita de forma arbitrária, não seguindo 

uma sistemática, na qual o autor pode incluir documentos de acordo como seu viés, sendo assim, 

é constituída por uma análise ampla da literatura (CORDEIRO et al., 2007). É considerada 

como fundamental para a aquisição e atualização do conhecimento sobre uma temática 

específica, nossa fundamentação foi obtida através da leitura de livros e artigos acerca do tema 

proposto. 

 

Feminismo e sindicalismo 

Os traços do patriarcalismo são fortes na sociedade brasileira em que o poder das 

decisões da família pertencem ao homem, restando às mulheres (sexo frágil) os afazeres 

“secundários”, como os domésticos. Tal situação se reproduz desde o período colonial, em que 

o direito à terra era concedido apenas ao homem, Lei da Sesmaria. Assim, por muitos séculos 

foi construído e se reproduzido relações de dominação do sexo masculino sobre o feminino, 

seja pelo pai ou esposo (BORBA; FABRINI, 2016). 

O que se observa é a existência de uma herança cultural permeado por discursos 

engendrados por designações naturalizadas, heteronormativas, hierárquicas e estáticas dos 
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lugares e das possibilidades válidas não somente às mulheres, mas a quaisquer gêneros. Estes 

discursos normativos são produzidos e veiculados no senso comum nos saberes científicos e 

nas diversas pedagogias culturais, destacando-se aqui o papel da escola e da mídia (LOURO, 

1999, 2003).  

Logo, diante das inúmeras opressões que a sociedade impôs e impõe contra a mulher 

emerge um campo constituído fundamentalmente por mulheres anunciando a reivindicação de 

seus direitos e denunciando as desigualdades de classe e etnia, mas principalmente de gênero, 

que busca consolidar o processo de construção de uma identidade feminina em prol da 

emancipação política e social da mulher (MENDES; VAZ; CARVALHO, 2015). 

Historicamente, a luta pelo sufrágio feminino tem inicio em meados da década de 60, 

com discussões sobre a liberdade e demais direitos das mulheres nos Estados Unidos e na 

Europa, configurando os primeiros passos do movimento feminista naquela época. “A “queima 

de sutiãs”, protesto que marcou e entrou para a história do movimento feminista estadunidense 

foi um dos primeiros atos públicos a questionar o padrão e a “ditadura da beleza” que é 

historicamente imposta pela sociedade e incessantemente pregado pela mídia” (MENDES; 

VAZ; CARVALHO,2015, p.89). A partir do acontecimento, a reflexão e a discussão acerca da 

liberdade e igualdade feminina tornaram-se mais ampla e aberta.  

Em nosso país, a formação do movimento feminista ocorreu, esteve, em partes, 

relacionado com o contexto de luta dos partidos de esquerda durante a ditadura militar. 

Conforme Narvaz e Koller (2007, p. 218) “os movimentos feministas envolveram 

pesquisadoras, acadêmicas e militantes que atuavam dentro de um mesmo projeto político, qual 

seja, o de confrontar e de contestar as discriminações e as relações de poder existentes na 

sociedade”. 

Os integrantes do movimento buscavam então, denunciar a opressão do mercado de 

trabalho e do modelo patriarcal vivenciados pelas mulheres. No final dos anos 1970, o campo 

de estudos de gênero, inicialmente voltado para os estudos sobre as mulheres, foi-se 

consolidando no Brasil concomitantemente ao processo de redemocratização política, ao 

fortalecimento dos movimentos sociais e do movimento feminista no país (FARAH, 2004).  

A partir de 1980 com a redemocratização do regime político brasileiro, o movimento 

tem se propagado e ganhado mais visibilidade por diversos meios, desde as redes sociais que 

têm aumentado o número de debates e desabafos voltados à situação da mulher, até as 
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demonstrações culturais. Também a produção acadêmica sobre o tema ampliou-se e 

diversificou-se. Começaram a surgir, nas Universidades, grupos de pesquisas e produções 

teóricas sobre a mulher, sendo que as publicações e teses envolvendo tal temática aumentaram 

consideravelmente nesta época. 

Tendo em face este contexto, a influência do feminismo entre as sindicalistas se 

manifestou de diversas formas: na concepção das políticas de gênero de maneira indissociável 

e equânime às políticas de classe; no questionamento da ideia de unidade da classe trabalhadora 

ou de que seus interesses de classe sejam universais; na atenção às especificidades das situações 

de discriminação cruzadas (uma mulher, negra e pobre, por exemplo, pode sofrer ao mesmo 

tempo discriminações de gênero, raça e classe); na busca pela igualdade de poderes entre 

homens e mulheres; na correlação entre o desempenho de dupla jornada de trabalho pelas 

mulheres e suas dificuldades em ascender no mercado de trabalho ou nos postos de poder; pela 

politização de temas como a sexualidade, a reprodução, o trabalho doméstico, dentre outros, 

sempre sob a ótica inovadora de aliar trabalho e vida pessoal, sindicalismo e ambiente 

doméstico, público e privado. 

No método feminista, a construção do sujeito político se realiza na ação dialética entre 

a ruptura, a heteronomia no espaço doméstico da vida familiar e a entrada nos espaços onde se 

age para transformação do mundo. E os espaços onde se transforma o mundo a partir da entrada 

das mulheres como sujeito se multiplicam, se modificam e ganham outras formas e significados 

(OLIVEIRA, 1998). 

Na esfera sindical propriamente dita, houve um aprofundamento na incorporação das 

perspectivas de gênero com a criação de secretarias, departamentos e coletivos de mulheres, de 

gênero ou de igualdade de oportunidades. 

Há tempos as feministas apontam que as mulheres enfrentam as maiores barreiras 

quando buscam se inserir no mercado de trabalho ou nas instituições políticas, uma vez que é 

sobre elas que recaem as maiores responsabilidades na vida privada, com a família e afazeres 

domésticos (SOUZA-LOBO, 1991) 

No plano ideológico, é patente a resistência de boa parte dos sindicalistas – 

principalmente do sexo masculino, mas não somente – em relação às políticas de gênero. Isso 

se manifesta de muitas formas, como por exemplo, na tradicional concepção segundo a qual o 

campo da política é masculino (SOUZA-LOBO, 1991), com os homens como os principais 
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atores políticos e as mulheres, quando muito, como participantes secundárias. Ou no fato de 

que as reivindicações relativas às questões de gênero seguem sendo renegadas sob o velho 

argumento de que “quebram a unidade da classe”.  

 

Os desafios para a conquista da igualdade entre os gêneros na luta sindical 

A participação da mulher no movimento sindical é muitas vezes impedida devido ao 

“modelo” de sociedade que assegura que em muitas situações a mesma deve ser a única a 

gerenciar as atividades domésticas, cuidar dos filhos, gerar renda para casa, entre outros. 

Evidentemente, esses papéis femininos são vários: ora é ela dona de casa, esposa, mãe 

de família, ora enfrenta a chamada dupla jornada de trabalho, é a profissional, trabalhando no 

lar e fora dele, ora é a mulher que luta para ter uma participação efetiva na sociedade da qual é 

membro. A mulher tem que desempenhar vários papéis e o importante é que ela não se veja, 

em todo esse cenário, somente como mulher, mas antes de tudo, como ser humano e, dessa 

forma procure fazer sempre alguma coisa que a complete, que a realize. 

A participação feminina na política sindical e o ativismo em favor da agenda de gênero 

esbarram em limitações de diversas ordens, que se manifestam não apenas nos espaços 

propriamente sindicais, mas também nos locais de trabalho e na vida doméstica. Essas 

limitações ocorrem também através da visão que se tem da mulher sindicalista: 

 

No Brasil, é possível perceber a participação feminina nos movimentos sociais desde 

o movimento abolicionista. [...] Embora as mulheres fossem grande parte da classe 

trabalhadora, nesse momento elas não eram bem vindas nos sindicatos e as que 

participavam eram taxadas de ‘mau amadas’ ou de prostitutas. Por parte da sociedade 

em geral eram tratadas como “mocinhas infelizes e frágeis. (LIMA, 2008, p. 12 -13) 

 

As representações sociais sobre o masculino e o feminino são elementos estruturantes 

do processo de reprodução das desigualdades, uma vez que contribuem para criar hierarquias e 

desvalorizar as mulheres como trabalhadoras, como seres políticos e em toda a vida social. 

Nesse sentido, é interessante investigar mais a fundo como se constroem as imagens sobre os 

gêneros, como elas contribuem para a reprodução das desigualdades e como podem servir para 

as lutas por igualdade de oportunidades. 

Apesar dos avanços ocorridos na concepção do papel e importância da mulher na luta 

sindical, continuam existindo padrões discriminatórios e de desigualdades de gênero, sendo 

estes produtos de processo histórico em que os direitos das mulheres não existiam ou não lhes 
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eram garantidos. As mulheres continuam passando por constrangimentos e limitações, é difícil 

romper com os padrões culturais machistas de dominação masculina, entendida como forma de 

organização das relações sociais, que reduzem as oportunidades de participação feminina no 

trabalho e na política. 

No movimento de luta das mulheres por direitos, gênero é uma categoria de análise 

dentre os diferentes vetores de opressão, como classe, raça ou nacionalidade. Para Joan Scott 

(1986), gênero é constitutivo das relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os 

sexos como o conjunto de normas, valores, costumes e práticas em que a diferenças biológicas 

entre homens e mulheres é culturalmente significadas. Tais foram politicamente convertidas 

em desigualdades e assimetrias para justificar as diferenças de poder entre homens e mulheres. 

No Brasil, o termo ‘gênero’ foi incluído no meio acadêmico ao final da década de 1990, 

sendo definido a partir do sexo biológico. Nesta concepção, chamada ‘sistema sexo-gênero’, 

sobre o ‘sexo’ biológico e reprodutivo é construído o ‘gênero’, sistema de características 

psicológicas e culturais que marcam diferenças entre homens e mulheres (STREY, 1998). 

Todavia a participação das mulheres nas estruturas de poder nos sindicatos encontra-se, 

de modo geral, diretamente vinculada à manutenção de uma hierarquia social e técnica com a 

supremacia masculina. Um fato que exemplifica tal afirmação é a baixa participação de 

mulheres em cargos de diretoria dos sindicatos. Carvalhal (2001, p. 9) diagnosticou em sua 

pesquisa que poucas organizações sindicais possuem 30% dos cargos de sua diretoria ocupados 

por mulheres, inclusive em segmentos cuja base é equilibrada em termos de empregos 

femininos e masculinos, ou mesmo com maioria feminina. 

 

Participação das mulheres no Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação 

Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE) 

O SINASEFE tem como objetivos fundamentais organizar, representar e dirigir a luta 

dos servidores federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, em caráter sindical, 

numa perspectiva classista, autônoma, democrática e participativa, por melhores condições de 

vida e de trabalho, a partir de seus interesses imediatos e históricos e dentro dos limites deste 

Estatuto (ESTATUTO DO SINASEFE, 2017) 

No ano de 2018 o SINASEFE promoveu o 1º Encontro Nacional de Mulheres do 

SINASEFE que contou com a participação de mais de 250 mulheres, representando 44 Seções 
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Sindicais das cinco regiões do país. Ocorreu entre os dias 23 e 25 de março de 2018 em Brasília, 

o tema escolhido foi: “Por um sindicato classista e sem opressões!”. 

Durante o evento, quatro eixos temáticos fundamentaram as discussões: Conjuntura 

Nacional e atuação política e sindical das mulheres; Mulher, Raça e Classe: mulheres negras e 

indígenas; Mulheres LBT: Gênero, Sexualidade, Visibilidade e Representatividade; Violências: 

do assédio ao feminicídio. 

A denúncia da execução de Marielle e Anderson, e da intervenção militar no Rio de 

Janeiro, foi permanente durante o encontro. Foi uma oportunidade de discutir temas 

fundamentais relacionados às mulheres trabalhadoras e às lutas contra o machismo, o racismo 

e a LGBT fobia. Trabalhadoras negras, indígenas, quilombolas, lésbicas, bissexuais, 

transexuais, travestis, mães, que possuem somente sua força de trabalho, ajudam a manter as 

engrenagens do sistema capitalista funcionado.  

Reconhecer a diversidade das mulheres da classe é fundamental para que todas, 

considerando suas especificidades, tenham espaço na luta contra as opressões. A ideologia 

machista que rege a sociedade capitalista impõe às mães dilemas e barreiras que muitas vezes 

impedem sua participação nos eventos sindicais. Essas trabalhadoras lidam com obstáculos que 

vão dos mais práticos e concretos aos mais subjetivos. Por entender as necessidades especiais 

das mulheres mães, e a importância da participação delas na luta, o Encontro providenciou 

creche e recreação para crianças de todas as idades. 

Outro aspecto destacado no evento foi o constrangimento que as trabalhadoras desta 

categoria passam ao enfrentar os fortes assédios em seus locais de trabalho: “Muitas mulheres 

almoçam no banheiro, com medo”. Quando se trata do sistema capitalista, seja empresa pública 

ou privada, a opressão de gênero não muda e a luta contra o machismo é, necessariamente, 

cotidiana. Vivemos em tempos sombrios, temerosos, diferentes mulheres são violentadas das 

mais distintas e perversas formas, onde as garantias mínimas de proteção social conquistadas 

com muitas lutas estão sendo arrancadas. 

As mulheres lutaram ao longo da história e continuam lutando, tendo a resistência como 

característica que também está presente entre as mulheres que construíram e constroem o 

SINASEFE, seja nacionalmente ou em suas Seções Sindicais, como direção ou base. A partir 

desta convicção, as mulheres sindicalizadas do SINASEFE, reunidas no 1º Encontro Nacional 

de Mulheres, aprovaram um manifesto do evento. 
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É importante que o Encontro Nacional de Mulheres seja um marco na história do 

SINASEFE. A entidade, mesmo expressando a diversidade da classe, faz parte de uma 

sociedade capitalista, que se utiliza das opressões para dar continuidade à lógica da exploração 

do trabalho. Logo, o machismo, o racismo e a LGBT fobia infelizmente se fazem presentes de 

forma constante no cotidiano do sindicato. 

A categoria da Educação Federal tem grande importância no combate às opressões. 

Precisamos organizar as lutas contra a crise econômica e contra os profundos ataques, que 

contribuem para o aumento da violência e impõem uma situação ainda mais brutal aos setores 

oprimidos. É necessária a criação de espaços de elaboração política, e o 1º Encontro de 

Mulheres foi um deles.  

 

Conclusões 

É indiscutível a importância dos sindicatos para o fortalecimento da luta de classes. Os 

sindicatos desempenharam um papel decisivo na organização da classe trabalhadora, o que 

favoreceu, ao longo da história, o restabelecimento da democracia brasileira 

Desde a revolução industrial a mulher tem sido desafiada a diversas atividades, 

historicamente diferenciada do que era “socialmente padrão”, dentre estas o mercado de 

trabalho e as lutas por melhores condições de vida, salários etc. 

No entanto, se envolver nesse processo não significa ser algo homogêneo, tranquilo e 

confortante, mas trata-se de travar a resistência e colocar-se na linha de frente contra a opressão 

e secundarização do papel da mulher. 

Dessa forma, a participação da mulher no movimento sindical, requer o rompimento de 

paradigmas, frente ao machismo arraigado e muitas vezes obscuro, disfarçado e que se torna 

opressor na medida que muitas vezes retira da mulher até a sua capacidade de luta diante de um 

sistema tão arbitrário. 

Sendo assim, precisamos lembrar das barreiras que as mulheres sindicalistas do 

SINASEFE precisam transpor, que são as dificuldades em conciliar família, trabalho e 

militância, como nas dificuldades em se fazerem respeitadas pelos companheiros de sindicato. 

Ressaltamos o esforço que estas mulheres realizam para terem suas falas escutadas e 

respeitadas, e como há ainda a relutância dos homens em aceitar as mulheres como 

protagonistas da luta da classe trabalhadora.  
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Os resultados, portanto, indicam a necessidade de aprimorar e ampliar espaços de 

discussão de gênero dentro do SINASEFE, sabemos que o Encontro Nacional de Mulheres do 

SINASEFE, um avanço contribuindo, assim, para o gradual avanço da equidade de gêneros e 

dissolução das discriminações de gênero entre as/os protagonistas deste espaço de militância. 
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RESUMO: Neste trabalho analisaremos como ocorreu a formação histórica de comunidades quilombolas no 

município de Vila Bela da Santíssima Trindade, dialogando com a historiografia de Mato-Grosso. Procuramos 

demonstrar à luz da Nova História como os negros escravizados atuaram como protagonistas e sujeitos sociais, 

tecendo sua própria história de resistência e lutas ainda hoje continuam lutando através da ação histórica de seus 

descendentes. Ressaltamos a necessidade de trazer para o meio acadêmico, abordagens históricas de grupos étnicos 

que têm sido silenciados pela historiografia. Usaremos de referenciais bibliográficos livros, artigos, teses e ensaios 

de autores da História Social e da Antropologia, para constatar como esses grupos fizeram usos de seus referenciais 

culturais no processo de reformulação cultural, que teve como reflexo a resistência em um contexto de sociedade 

de classes. 

Palavras-chave: Quilombos. Territórios quilombolas. Mato-Grosso.  

ABSTRACT: In this study, we will be examined how the historical formation of maroon’s communities occurred 

in the municipality of Vila Bela, dialoguing with the history of Mato-Grosso. We seek to demonstrate in light of 

Social History how the black enslaved became social subjects, weaving their stories of resistance and struggles, 

persist in present  across the historical action of theirs descendants. We emphasize  the need to bring for academia, 

historical approaches of certain ethnic groups which until recently have been silenced by historiography. We will 

use bibliographic references books, articles, thesis and essays  of author’s in light of Social History and 

Anthropology, to verify how these groups made use of their cultural references in the process of cultural 

reformulation, which had as a reflection the resistance in a class society context.  

Keywords: Maroon’s. Maroon's territories. Mato-Grosso. 

 

Introdução 

 

Por meio de ordens reais, em 1752, foi criado um novo assentamento para o governo na 

capitania de Mato-Grosso. Três fatores determinantes e distintos contribuíram para esse 

acontecimento histórico: a Coroa portuguesa buscava efetivar as suas conquistas territoriais na 

América lusa, a proximidade da região do Guaporé aos territórios pertencentes à Espanha e, 

finalmente, a descoberta de ouro nessa área. Várias fontes historiográficas abordadas por 

pesquisadores, nos últimos anos, têm mostrado a riqueza de temas a serem explorados sobre 

Vila Bela e o Vale do Guaporé. Foi construída para ser a primeira capital do estado de Mato-

Grosso e teve na sua formação histórica a expansão colonial, a disputa territorial entre Portugal 

e Espanha, a atividade mineradora, o conflito étnico e a escravidão. 
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A necessidade de fundar uma Vila-capital às margens do Guaporé e a intensa atividade 

mineradora acabaram assim por exigir grande número de escravos. Estes encontravam-se sob 

dura legislação que coibia suas manifestações, além dos abusos físicos e psicológicos; para 

escapar dessa repressão, os escravos negros encontraram formas de resistir, sendo algumas 

delas a fuga e a formação de quilombos. 

A formação de quilombos se constitui como prática de resistência negra coletiva, 

embora não seja a única; portanto, uma das mais importantes, frente ao sistema escravagista. 

Segundo Reis (1996), “o quilombo existiu em todo lugar onde houve escravidão (...) sendo sua 

própria existência, sua defesa militar e suas incursões em territórios inimigos consideradas 

como um tipo de revolta”.  

O conceito de quilombo aqui, não é entendido somente como os agrupamentos de 

africanos escravizados fugitivos do sistema escravagista; embora essa prática tenha sido a 

predominante em várias regiões.  Partimos do pressuposto de que, a ressemantização do termo 

apresenta rupturas e ressignificações no cenário atual da Antropologia. Como aponta Almeida 

(2003), a institucionalização do termo “Populações Tradicionais”, pós-Constituição de 88, foi 

uma forma jurídica encontrada pelo Estado, de criar políticas públicas para reconhecer áreas e 

“identificar situações empiricamente observáveis.” O diálogo entre Antropologia e Direito tem 

se dedicado acerca dessa questão.  

No mesmo caso, a aproximação entre história e antropologia da nova abordagem 

historiográfica tem contribuído para a produção de muito material científico de extrema 

relevância acerca do tema. Embora ainda haja uma escassez de Teses e dissertações disponíveis 

nos bancos de dados das nossas universidades, principalmente no que tange a educação 

quilombola; trabalhos etnográficos de antropólogos e historiadores, têm apontado para a 

presença de diversas comunidades tradicionais na região do Vale do Guaporé e um vasto campo 

ainda a ser estudado. 

Com a transferência da capital para Cuiabá formalizada em 1835, a elite branca 

consequentemente abandonou a região. Sendo assim, Bandeira (1988), defende a hipótese da 

exclusividade negra em Vila Bela de 1860 a 1960. No entanto, esta suposição pode ser passível 

de contestação.   

Através dessa pesquisa permitiu-se conhecer melhor os processos de construção, 

preservação e ressignificação da identidade étnica da comunidade negra nesse contexto 
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histórico. O conceito de etnicidade é entendido aqui como linguagem que coletivos usam para 

comunicar seus traços culturais de forma que se diferencie dos demais grupos em presença ou 

da sociedade em que se acham inseridos. A escolha desses traços permite formas de 

organizações eficientes para resistência ou conquista de espaços. (CARNEIRO DA CUNHA, 

2009). 

Tema da pesquisa, fundamentação teórica e metodologia 

O tema deste estudo são os processos de resistência política, referenciais culturais, 

memória coletiva e educação das comunidades negras remanescentes de quilombos, que se 

desenvolveram no Vale do Guaporé. Tendo como recorte geográfico o município de Vila Bela 

da Santíssima Trindade, em Mato-Grosso e ainda, as comunidades tradicionais do Vale do 

Guaporé, em Rondônia.  

As principais categorias de análise que nortearam este estudo foram a formação histórica 

de comunidades quilombolas presentes na historiografia de Mato-Grosso, a memória coletiva 

como fator de resistência, a transmissão de saberes e, conseguinte, a educação nessas 

comunidades. 

Buscamos embasamentos em teóricos da Nova História sobre os conceitos de cultura, 

memória e educação.  Para nos ajudar definir o conceito de memória coletiva, memória étnica 

e estudo histórico das memórias, abordaremos Le goff (1996). Posteriormente, faremos a 

contextualização da formação histórica dos quilombos e teremos como base, trabalhos de 

Lordelo (2010), assim como de Volpato (1996), e Reis (1996).   

Sobre a questão política das chamadas “Terras de Preto” ou Comunidades Negras Rurais 

e suas lutas históricas pela posse das terras analisamos as obras de Bandeira (1988) e Gusmão 

(1991). 

Como o objetivo era construir uma leitura ampla do respectivo tema – buscando assim 

as recorrências, as semelhanças e distinções entre elas - optamos, como metodologia, pela 

análise de conteúdo abordada por Moraes (1999), que tem como pressuposto a interpretação e 

descrição de conteúdo, quantitativa ou qualitativa, de forma a obter uma interpretação de seus 

significados além da leitura comum. 

Para coletar o material de pesquisa foram realizadas pesquisas em livros, revistas 

científicas, teses, dissertações e artigos científicos presentes em domínios públicos e banco de 

dados de nossas universidades. 
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Expansão colonial Portuguesa e conflitos étnicos na fronteira oeste de Mato-Grosso 

Em um contexto histórico de expansão territorial e grande interesse geopolítico na 

fronteira oeste em 1748, “D. João V cria a Capitânia de Mato Grosso e Cuiabá e, pela Provisão 

Régia de 5 de agosto, ordena o estabelecimento de sua capital às margens do Guaporé” 

(BANDEIRA, 1988, p. 83). 

Para administrar esta nova Capitania e construir sua capital, Vila Bela da Santíssima 

Trindade, foi designado D. Antônio Rolim de Moura, que chega a Cuiabá em 12 de janeiro de 

1751, já trazendo a planta da futura cidade feita em Portugal e os projetos das casas de 

residências elaborados no Rio de Janeiro (BANDEIRA, 1988, p. 83-86). 

 É certo que a Coroa Portuguesa tinha extremo interesse em estabelecer seu controle 

sobre as terras localizadas a oeste da capitania de Mato-Grosso. Desse modo, a vila capital 

localizava-se em um ponto com interesses estratégicos e “representou, a um só tempo, a 

imposição político administrativa do Estado Português sobre a sociedade mineira de Mato-

Grosso e a reafirmação de soberania sobre aquelas conquistas, diante das Índias de Castela.” 

(CANAVARROS, 2004, apud LORDELO, 2010). 

É fato que, D. Antônio Rolim de Moura contou com a massiva mão-de-obra negra 

africana para a construção de Vila Bela da Santíssima Trindade. Maria de Lourdes Bandeira 

aponta as várias atividades desenvolvidas pelos negros: 

 

(...) lavraram, faiscaram, socavaram terras, barrancas e leitos de rios, montes e 

chapadas. Plantaram e colheram; remaram canoas, comboiaram o comércio; 

construíram ruas, porto, palácio, igrejas, quartéis, casas de resistência, edifícios 

públicos; levantaram engenhos, moeram e fabricaram cachaça, açúcar e rapadura; 

pescaram, caçaram e criaram gado; cuidaram dos doentes e enterraram mortos; 

integraram forças militares, lutando, guardando a segurança da cidade, da fronteira e 

dos caminhos do ouro; enriqueceram e vitalizaram ritos e organizações religiosas; 

abriram estradas; fizeram festas; reconstruíram quando as águas destruíram 

(BANDEIRA, 1988: 113).   
 

Tanto para a fundação de Vila Bela como para as atividades posteriores, a mão de obra 

negra foi largamente utilizada. A principal atividade que demandava mão de obra negra era a 

aurífera, sendo acompanhada por outras atividades também importantes, como a atividade 

agrícola e a fabricação de açúcar e aguardente nos engenhos. Essas atividades acabaram por 

exigir maior contingente de pessoas para a região, muitos dos quais, negros escravizados.    
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Segundo Lordelo (2010), esses negros escravizados podiam chegar à capitania de Mato-

Grosso, tanto pelas rotas do Norte, passando pelas capitanias do Grão-Pará e Maranhão, e 

também pelas “monções do Sul”, pelas capitanias de São Paulo, Rio de Janeiro e ainda, pela 

capitania da Bahia. Dentre as várias formas de resistência encontradas pelos escravos negros, a 

formação de quilombos se constitui como umas das mais ousadas, enfrentando diretamente o 

sistema escravagista e por ser uma pratica específica dos negros. (REIS, 1996).   

Em Vila Bela formaram-se vários quilombos na chapada e no vale do Guaporé. O mais 

significativo deles foi o Quilombo de Quariterê, também conhecido como Quilombo do Piolho, 

localizado às margens do rio Quariterê ou Piolho, afluente da margem ocidental do Guaporé. É 

considerada a formação de quilombo mais importante de Mato-Grosso pela consistência de sua 

organização. (BANDEIRA, 1988, p. 118-119). 

Segundo Volpato (1996), o Quilombo do Quariterê foi batido pela primeira vez em 

1770, por uma bandeira que partiu de Vila Bela, comandada pelo sargento-mor João Leme do 

Padro, quando tinha uns 30 anos de existência. Sua população era de mais de 100 pessoas, sendo 

79 negros (entre homens e mulheres) e cerca de 30 índios. Nesse período, este quilombo era 

governado pela rainha viúva Tereza que foi capturada. (VOLPATO, 1996, p.222). Dois fatos 

aqui devem ser ressaltados: a existência de liderança feminina e a presença significativa de 

índios e índias no Quilombo de Quariterê. Essas alianças entre escravos e índios resultaram em 

fortalecimento e em trocas de culturas. Demonstrando que além de serem espaços de resistência 

à escravidão e reelaboração de uma identidade étnica, os quilombos constituíram-se como 

importante meio de enfrentamento ao sistema escravagista. 

Através da lei n0 19 de 28 de agosto de 1835, formalizou-se a transferência do aparato 

administrativo metropolitano para Cuiabá. Diante da diminuição considerável de ouro e a 

estagnação econômica na região, a elite branca abandonou a cidade e, curiosamente, maioria 

dos africanos escravizados. Esse fato constitui-se aqui, como muito importante para a análise 

antropológica cultural que propomos. Segundo, Harris (1969), “nenhuma ordem social é 

baseada em verdades inatas, uma mudança no ambiente resulta numa mudança no 

comportamento. ” (HARRIS, 1969 apud. LARAIA, 2001). 

Segundo Cruz (2013): 
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(...)muitos dos quilombolas que se refugiaram em afluentes do Guaporé, como do 

Riozinho e de São Miguel, vieram para as margens deste rio principal, sendo que não 

havia mais perigo de serem recapturados, estabelecendo-se como agricultores e 

extrativistas. Assim, desde Vila Bela da Santíssima Trindade até o Forte Príncipe da 

Beira, temos a constituição de vários povoados negros como Laranjeiras, Rolim de 

Moura do Guaporé, Tarumã, Pedras Negras, Santo Antônio do Guaporé, Santa Fé e 

Forte Príncipe da Beira. (CRUZ, 2013; p.05). 

 

 

A partir destas considerações afirmamos que a identidade étnica não é algo imutável, 

estabelecida de uma vez para sempre. “Evidentemente as comunidades de quilombo do séc. 

XVI e XIX, guardam características diferenciadas de uma época/região para outra e mais ainda 

em relação aos quilombos do pós-abolição no século XX. ” (AGUILAR, 2009; p.41).  

Podemos perceber que a etnicidade é uma forma de linguagem ou de comunicação que 

coletivos usam para se contrastar diante de outros grupos sendo que “a escolha dos tipos de 

traços culturais que irão garantir a distinção do grupo enquanto tal depende dos outros grupos 

em presença e da sociedade em que se acham inseridos. ” (CARNEIRO DA CUNHA, 2009; p. 

238). Analisando o contexto dos negros de Vila Bela sob essa ótica antropológica cultural 

podemos afirmar que, com a saída dos brancos, os descendentes de escravizados negros 

puderam com mais liberdade ressignificar sua identidade étnica baseada na coletividade e em 

traços culturais africanos. Se apoderando de seus referenciais culturais através da memória 

coletiva, transmitiram seus saberes, cantos, rezas e danças através da oralidade.  

A formação de comunidades tradicionais negras possui o seu modo de afiliação baseado 

no uso coletivo da terra, na identidade étnica e nos laços de consanguinidade e solidariedade 

com presunção á ancestralidade. (BANDEIRA, 1990; p.18 e AGUILAR, 2009; p.06). Embora 

no presente contexto histórico que analisamos, com esta pesquisa, a formação de quilombos 

ocorreu como pretexto de reaver a liberdade reprimida pela escravidão; o mesmo não pode ser 

dito para a formação de outras comunidades negras em outras regiões do Brasil e em outras 

épocas. Dessa forma, atualmente a insuficiência do conceito de quilombo não contempla a 

diversidade de agrupamentos que desenvolvem práticas cotidianas de resistência. 

O debate em torno da ressignificação do termo ainda é recente e tem gerado muitas 

discussões. Segundo Almeida (2003), as identidades coletivas passam a ser observadas e 

tratadas como sujeitos políticos de direito somente após a promulgação da Constituição Federal 

de 88. Juntamente com ribeirinhos, seringueiros, castanheiros, pescadores, as comunidades 

negras serão encaixadas na categoria de “populações tradicionais’’. No entanto, como aponta o 
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autor, está presente no senso comum pensar o “tradicional como se opondo ao moderno, o 

tradicional como um vestígio do passado, o tradicional como um atraso. ” (ALMEIDA, 2003; 

p.02).  

Segundo o autor, as ocupações coletivas que surgiram atualmente, estão aparecendo de 

outras formas. As formas que surgiram não são somente terras de pretos, terras de santo ou 

terras de irmandades. Para o autor, “Há uma diversidade de designações que tem força na vida 

social, mas não há instrumentos capazes de reconhecê-las estatisticamente. ” (ALMEIDA, 

2003; p.06). 

Resistência negra e comunidades quilombolas: memória coletiva e tradição oral 

A transferência da capital de Vila Bela para Cuiabá e a Lei da Abolição foram fatores 

importantes para que os descendentes de africanos escravizados dessa região tivessem a 

oportunidade de revitalizar seus ritos e reelaborarem seus referenciais culturais baseados em 

traços culturais africanos. Esse processo de autoafirmação constitui-se como um importante 

meio de resistência da memória coletiva da comunidade.  

 Para (LE GOFF, 1996; p.370), a memória coletiva transmitida nas sociedades através 

da tradição oral, tem como primordial função de atribuir “um fundamento – aparentemente 

histórico – à existência das etnias ou das famílias, isto é, dos mitos de origem.”. Este tipo de 

transmissão de referenciais culturais nessas sociedades funciona como uma reconstrução 

regenerativa sendo alterada durante o tempo pelas gerações e através das trocas culturais 

estabelecidas com o contato de outros grupos.  

Para (LE GOFF, 1996; p.423), “a memória, como propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais 

o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa como 

passadas.” Essa memória coletiva torna-se de fundamental importância para organização e a 

estruturação da comunidade negra de Vila Bela, que vão ser moldadas e impulsionadas, pela 

“palavra falada”, transmitidas ao longo das gerações através da troca das vozes, dos cantos e 

das rezas. 

Mesmo possuindo domínio da tradição escrita, em Vila Bela, encontra-se uma 

comunidade com uma oralidade muito forte onde, "esses conhecimentos veiculados pela 

tradição oral têm o mesmo peso e importância que os conhecimentos formais da escola.” 

(SILVA, 2004; p.05). Segundo o autor, a oralidade teve um papel fundamental como guardiã 
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histórica dos referenciais culturais do negro no Brasil como resistência perante o apagamento, 

silenciamento e negação de suas memórias. 

Dessa forma, é nessa transmissão de saberes acumulados que se redefine a prática 

agrícola na região, a ocupação da terra, a redistribuição da produção e os ritos religiosos. 

Segundo Silva (2004): 

 

(...) Essas atividades ganham um caráter mais coletivo, com vistas principalmente à 

garantia da sobrevivência de todos, naquele local. Assim, justamente com a 

redefinição do uso da terra, outro fator importante na construção desse espaço negro 

ocorreu com a retomada e manutenção das manifestações religiosas e culturais que 

tinham no negro o seu agente e sujeito principal. As irmandades religiosas que tinham 

o domínio dos brancos foram totalmente esquecidas e abandonadas pelos negros de 

Vila Bela, como foi o caso da Irmandade do Rosário e do Santíssimo Sacramento. 

Permanecendo apenas a Irmandade do Divino e de São Benedito, o santo negro da 

comunidade. (SILVA, 2004; p.2-3). 

 
 

Para o autor, as festas onde tinham o negro como protagonista, tiveram sua continuidade 

garantida porque os negros de Vila Bela fizeram dessas manifestações culturais um movimento 

de resistência étnica. A consciência de que são portadores de uma voz e de que essa voz pode 

ser usada para exigir seus direitos e transmitir de forma positiva sua identidade negra é 

perceptível em todas as expressões artísticas e religiosas dessa comunidade. 

Posto isto, entendemos que “ao existir, qualquer indivíduo já está automaticamente 

produzindo cultura, sem que para isto seja preciso ser um artista, um intelectual, ou um artesão. 

” (BARROS, 2003, p.146). Para o autor, o próprio processo de ‘comunicar’ é produzir cultura. 

Consequentemente, os negros de Vila Bela usaram da tradição oral, memória coletiva e a 

identidade étnico-cultural para perpetuarem saberes e tradições até os dias de hoje, resistindo 

enquanto sujeitos sociais donos de sua própria história.  

Para Gusmão (1991):  

As comunidades negras moldaram sua face no caráter das relações que historicamente 

estabeleceram com a terra; com a forma de produzir a vida material e simbólica. 

Assim, o espaço de produção da vida material mesmo enfrentando situações adversas, 

resistiu e tem resistido. Resistir não constitui, porém, um ato aleatório: resultou do 

"saber" construído como membro de um grupo, membro da coletividade. (GUSMÃO, 

1991; p.31). 

 

Educação escolar quilombola: algumas reflexões 
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Compreender a trajetória histórica da educação brasileira significa conhecer a nossa 

própria lógica sócio histórica. O Brasil tem ao longo do seu processo de desenvolvimento 

histórico, uma forma muito específica de povo, civilização material e simbólica. Ao 

analisarmos a história da educação brasileira, veremos que desde a colonização, o plano das 

classes dominantes sempre foi de negar o acesso ao conhecimento às classes subalternas. Desde 

os jesuítas no início do século XVI, até as reformas educacionais na primeira metade do século 

XX, o que se vê no Brasil é um processo excludente de acesso à educação. (BRITO et al., 2011; 

p. 16). 

A educação no Vale do Guaporé, mais precisamente em Vila Bela da Santíssima 

Trindade, apresenta os mesmos problemas encontrados na educação brasileira. Por ser uma 

região majoritariamente composta de ribeirinhos, indígenas e comunidades negras 

descendentes de quilombolas, essa luta por educação adquire um significado político ainda mais 

relevante.  

Nas primeiras décadas do século XX, o contexto educacional na região do Vale do 

Guaporé começava a se desenhar. Eram poucas ou quase nenhuma as escolas estabelecidas na 

região. (DUTRA, 2010; p. 54). O autor usa como objeto de estudo de sua dissertação, a 

formação de professoras negras do Vale do Guaporé após os anos da Primeira República e parte 

do conceito de relações raciais para analisar e dar voz a essas mulheres negras educadoras, 

abordando as implicações da educação nacional nas escolas criadas em diversas povoações da 

sociedade guaporeana. Assim como, as propostas higienistas e católicas presentes na formação 

dessas professoras. 

O autor salienta o pioneirismo do franciscano Dom Francisco Xavier Rey, “interlocutor 

entre as luzes na educação e a formação intelectual da população guaporeana.” (Idem; p.66).  

Dom Rey foi responsável pela criação do Colégio Santa Terezinha, em Guajará-Mirim, no ano 

de 1933, segundo relato das primeiras professoras negras que atuaram no Vale do Guaporé. 

Todavia, percebe-se a ausência do Estado naquelas paragens, nas povoações localizadas entre 

Vila Bela da Santíssima Trindade e Guajará-Mirim. 

Dentre as alunas da primeira turma de formação de professoras escolhidas por Dom Rey 

para estudar no Colégio Santa Terezinha, Verena Leite de Brito, merece aqui ser destacada. Ela 

foi a primeira mulher a ali se formar e voltar à Vila Bela para exercer o magistério, em um 
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contexto no qual as mulheres ainda lutavam pra exercer outras atividades fora do âmbito 

doméstico. Segundo Souza et al. (2015): 

 

Verena Leite de Brito desempenhou ao longo dos anos um conjunto de funções no 

campo pedagógico e se tornou importante figura no campo da ação pedagógica em 

Vila Bela da Santíssima Trindade tendo como referência os ideais da chamada 

Educação Nova. Merece destaque a forma como entre os anos de 1939 a 1977 tornou-

se referência na profissão docente para a população da comunidade de Vila Bela da 

Santíssima Trindade, pois introduziu metodologias educacionais inovadoras e 

introduziu na comunidade as classes mistas de ensino trazendo meninas e meninos 

para uma mesma sala de aula, uma vez que nesse período ainda vigorava no estado as 

aulas para o sexo feminino e masculino em salas distintas. (SOUZA et al., p.114). 

 

 

Dessa forma, a luta pela educação das comunidades quilombolas remonta ao final do 

século XIX e começo do século XX. No entanto, há uma ausência de fontes que nos forneçam 

um panorama educacional no Vale do Guaporé, anteriores a essa época. Como no caso acima 

citado, é importante salientar, “que sempre houveram movimentos isolados do próprio negro 

buscando a sua escolarização no sentido de apropriação da leitura e da escrita.” (FERREIRA et 

al.; p.15).  

Além da luta para assegurar suas terras, essas comunidades ainda tiveram que enfrentar 

uma sociedade racista e hierarquizada. Onde a total irresponsabilidade do estado em reparar os 

danos causados pela escravidão e o silenciamento oportuno demonstra o quanto essas 

comunidades têm sido negligenciadas de seus direitos básicos durante todo o decorrer histórico 

do nosso país.  

Segundo Muller (2015), muitas lideranças quilombolas dessas comunidades têm 

denunciado a falta de escolas em vários quilombos, bem como estruturas escolares inadequadas, 

além da baixa qualificação dos profissionais, problemas com transporte escolar e currículos 

inadequados. Em relação às comunidades quilombolas analisados nessa pesquisa Muller (2015) 

aponta: 

(...)podem ser localizadas, basicamente, em duas cidades (Vila Bela da Santíssima 

Trindade e Cáceres), distribuída em nove comunidades. Na cidade de Cáceres estão 

os quilombos Ponta do Morro, Exú, São Gonçalo, Chapadinha, Sant’Ana e Pita 

Canudo, sendo que em Vila Bela da Santíssima Trindade se concentra um complexo 

de quilombos organizados nas comunidades de Manga, Boqueirão e Bela Cor. 

(MULLER et al., 2015; p.19). 

 

 

A demanda da comunidade afro-brasileira por reconhecimento, valorização e afirmação 

de direitos, no que diz respeito à educação, passou a ser apoiada com a promulgação da Lei 
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10.639/2003, que alterou a Lei 9.394/1996, estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africanas. (SECAD, 2006; p.232). De acordo com a 

Resolução Nº 8, de 20 de novembro de 2012, entende-se que, educação quilombola é aquela 

própria de um povo levando em consideração suas práticas socioculturais, políticas e 

econômicas, bem como os seus processos próprios de ensino aprendizagem e suas formas de 

produção de conhecimento. É aquela ‘original’, marcada pela liberdade de ser de um povo. “E 

aqui o conceito de ‘Educação’ adquirirá um sentido mais amplo e complexo. ” (SANTANA, 

2005; p.121). 

Compreendemos que a relação entre a prática escolar e as relações étnico-raciais deve 

ter como pressuposto a troca entre a linguagem escrita e os saberes tradicionais acumulados, 

levando em consideração a especificidade histórica e cultural dessas comunidades. É preciso 

que a educação forneça meios para o indivíduo desenvolver seu sentimento de pertença tanto 

para a comunidade em que vive, quanto para o papel de sujeito do processo de ensino 

aprendizagem. 

No presente, a aplicação da Lei 10.639/2003, tem sido muitas vezes negligenciada nas 

escolas públicas ou somente aplicada em datas comemorativas de forma estigmatizada e 

folclorizada. A luta pela educação diversificada e que atente para as especificidades culturais 

dos povos indígenas e afro-brasileiros é ainda recente, mas tem enriquecido o debate acadêmico 

e contribuído para muitos avanços sociais. 

Considerações finais 

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa preliminar que não contou com apoio de 

fundos financiadores e não esteve vinculada a algum grupo de pesquisa. Portanto, trata-se de 

uma investigação preliminar independente e posteriormente prevemos aprofundamento em 

trabalho de campo. Durante o processo encontramos dificuldades na abordagem dos materiais 

por conta da falta de disponibilidade e acesso de algumas fontes.   

Concluímos com esta pesquisa que houve formas de resistência negra na formação 

histórica de quilombos em Vila Bela. Abordamos também os processos de ressignificação 

cultural que os negros de Vila Bela enfrentaram para se estabelecer como sujeitos políticos.  

Enquanto espaços sociais, os quilombos contribuíram para trocas culturais entre grupos sociais 

marginalizados na sociedade da época. Demonstrando assim, a capacidade de articulação e 

alianças sociais que esse grupo dominava. 
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A luta pela educação diversificada e que atente para as realidades das comunidades 

negras quilombolas ainda atravessa problemas. Por conseguinte, é necessário atentarmos para 

a realidade educacional dessas comunidades discutindo ações concretas que considerem sua 

trajetória socio-histórica; assim como, seus referenciais culturais, saberes e sua especificidade 

como povo. Contribuindo assim, para restaurar o sentimento de pertença nos sujeitos 

envolvidos nesse processo.  

Constatamos por meio desta pesquisa, que a imagem do negro acomodado à escravidão 

é ultrapassada e contribui para a imagem estigmatizada do mesmo. A nova abordagem 

historiográfica que vem sendo desenvolvida nos últimos anos ocupa-se em desmitificar esse 

ponto de vista fornecendo uma bibliografia pouco explorada de um tema tão rico. Há uma 

lacuna a ser preenchida por futuros pesquisadores. 
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RESUMO: Esta comunicação visa divulgar resultados finais de pesquisa desenvolvida no âmbito do Grupo de 

Pesquisa Muldisciplinar em Educação e Infância (EDUCA). A pesquisa adotou os jornais rondonienses como 

fontes e objeto para subsidiar a análise das representações da infância e de sua escolarização no estado. A leitura 

dos jornais levou em consideração o recorte temporal dos jornais que circularam no estado no período delimitado 

e os textos que enunciavam as representações da infância e de sua escolarização. Enquato objeto de pesquisa, 

explorou-se as características, os editores e os colaboradores do jornal que foi concebido como um objeto cultural, 

uma vez que nele observam-se os aspectos de apropriação, práticas e representações, tendo como referencial 

teórico Roger Chartier (1990) bem como outros teóricos como Oliveira (2015); Catani e Bastos (2002); Vidal 

(1992); Capelato (1988); Schelbauer (2007). Com os impressos em mãos foi possível obter informações para 

conhecer a história dos periódicos pesquisados, realizar a sua caracterização, dos seus produtores, editores, 

colaboradores e, posteriormente, compreender o contexto no qual estavam inseridos.  

 

Palavras-chave: Jornais impressos de Rondônia. Fonte histórica. Escolarização da infância. Representações. 

História da Educação. 

 

ABSTRACT: This communication aims to disseminate final research results developed within the scope of the 

Multidisciplinary Research Group on Education and Childhood (EDUCA). The research adopted the Rondonian 

newspapers as sources and object to subsidize the analysis of the representations of childhood and its schooling in 

the state. The reading of the newspapers took into account the temporal cut of the newspapers that circulated in 

the state during the period delimited and the texts that enunciated the representations of the childhood and its 

schooling. In this research, we explored the characteristics, the editors and the collaborators of the newspaper that 

was conceived as a cultural object, once it is observed the aspects of appropriation, practices and representations, 

having as theoretical reference Roger Chartier (1990 ) as well as other theorists such as Oliveira (2015); Catani 

and Bastos (2002); Vidal (1992); Capelato (1988); Schelbauer (2007). With the handprints it was possible to obtain 

information to know the history of the journals researched, to carry out their characterization, of their producers, 

editors, collaborators and, later, to understand the context in which they were inserted. 

 

Keywords: Printed newspapers of Rondônia. Historical source. Childhood education. Representations. History of 

Education. 

 

Introdução 

A presente comunicação visa apresentar dados de uma pesquisa realizada junto ao 

Grupo de Pesquisa Muldisciplinar em Educação e Infância (EDUCA) e vinculada a uma 
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pesquisa maior intitulada “A educação da infância escolarizada pela ótica dos periódicos 

rondonienses (1940-1980). Teve como objetivo principal adotar os jornais rondonienses, em 

circulação nas décadas de 1940 a 1980, como fonte e objeto de pesquisa para posterior análise 

das representações de infância e de sua escolarização. Neste sentido, mostrar-se-á algumas 

características dos jornais pesquisados e imagens coletadas durante a pesquisa. 

O jornal pode ser visto como um instrumento de articulação de informações sobre 

acontecimentos e fatos, que são registrados em colunas e imagens, que no decorrer dos anos 

podem ser observados como retratos de suas épocas. Quando bem conservados em suas páginas 

físicas ou digitalizados, torna facilmente possível resgatar informações para pesquisas a 

qualquer tempo. Diante disto, a credibilidade que os jornais históricos possuem é de grande 

relevância para estudos sobre a História da Educação de um determinado Estado e/ou em âmbito 

nacional. 

Dificilmente encontraremos algum jornal que não atenda os interesses políticos. 

Portanto, o pesquisador precisa ter muito cuidado ao analisar as informações que podem passar 

despercebidas e, principalmente, no que tange aos títulos que podem não condizer com o texto 

em si. 

Contudo, o ponto de maior foco levantado pelos teóricos aqui abordados são as 

influências governamentais que mudaram muitas questões sociais pela utilização dos jornais 

impressos, que já foram considerados como um dos maiores meios de comunicação do mundo. 

Esta pesquisa foi movida então pelas seguintes questões: Quais os locais de guarda dos 

jornais? Como está o estado de conservação dos mesmos? Como o jornal foi produzido? Quem 

produziu? Quem são os editores e os produtores? Em que contexto esse jornal foi produzido? 

E que conteúdos/informações trazem sobre o assunto que essa pesquisa aborda? 

Os procedimentos metodológicos centraram na pesquisa bibliográfica e documental 

como suporte e fundamentação teórica e tendo como recorte temporal o período de 1940 a 1980. 

Esse tipo de pesquisa fornece uma gama de informações para trabalhos científicos e fica como 

memórias armazenadas em acervos digitais ou suporte físico em museus e bibliotecas. 

Segundo Lakatos e Marconi (2007) a sociedade alcançou sua estrutura moderna, através 

das alterações feitas durante o desenvolvimento do “contexto cultural de cada época”. Portanto, 

compreender a evolução da sociedade é compreender o contexto atual. 
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A localização, leitura e o levantamento dos jornais foi feito no Museu da Memória 

Rondoniense (MERO). Durante a pesquisa foi possível localizar vários títulos e exemplares, no 

entanto, pelo curto período destinado a pesquisa só foi possível ler e selecionar notícias de três 

jornais: o Alto Madeira, O Guaporé e A Tribuna. Nestes, foi possível coletar ricas informações 

sobre as representações da infância, da escolarização das crianças e dos profissionais que 

atuavam na área da educação, contribuindo assim, para a escrita de uma história da educação 

do Estado. 

Neste sentido, os jornais são concebidos como fontes de pesquisa confiáveis para 

construir, por exemplo, a História da Educação, por possibilitar investigar os acontecimentos 

do passado, observando as mudanças estruturais da sociedade. .  

 

O jornal como fonte e objeto de pesquisa 

Oliveira (2015, p.95) através de Catani e Bastos (2002) cita que “os jornais são veículos 

de transmissão de informações e um corpus documental, que enriquece as análises da História 

da Educação”; “são instrumentos não neutros” e “intervindo na vida social”. Realçando assim, 

a lição de Traquina (2005) que o jornal impresso tem como sua principal característica a 

informação. Para Hildenbrand (2004, p. 1): “é o principal meio de comunicação da linguagem 

escrita e sua circulação pode ser nacional, regional ou local”. Além de ter, uma “vida curta” – 

devido suas informações ficarem desatualizadas com o passar do tempo, é um meio que “possui 

um caráter de testemunho, quando seu registro pode ser facilmente resgatado em qualquer 

tempo” (HILDENBRAND, 2004, p.1). 

Hildenbrand (2004, p.1) retrata que o jornal impresso possui seus pontos positivos e 

negativos que são: 

Dentre os pontos positivos do veículo, diversos autores destacam: a elevada 

credibilidade propiciada por seu caráter documental, que resulta da conjugação da 

palavra escrita ao registro imagético; o apelo universal, que decorre do fato de atingir 

qualquer público-leitor; a ação rápida e intensa, que, se por um lado, estimula o 

receptor a adotar ações com maior presteza, por outro, dinamiza trabalhos no campo 

da comunicação já que uma peça criada hoje pode ser divulgada amanhã. Além disso, 

afirmam que também permite o controle da mensagem à medida que a ação que se 

espera do receptor pode ser constatada com maior brevidade, viabilizando a tomada 

de providências capazes de corrigir ou melhorar o curso da comunicação. 

No conjunto de pontos negativos, os estudiosos do meio assinalam que, em geral, o 

jornal é lido apressada e descuidadamente, excetuando-se nos finais de semana e 

feriados; que seu principal produto - a informação, enquanto novidade, tem vida curta 

e que sua circulação é mais intensa ao nível regional. (HILDENBRAND, 2004, p.1) 
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Podemos observar que os pontos positivos são relevantes e que essa forma de 

comunicação traz para a sociedade assuntos sociais importantes que poderiam passar 

despercebidos, principalmente, sobre a política. Souza (2001) afirma que além de “vigiar os 

agentes de poder”, noticiar assuntos sobre acontecimentos (moda, desporto, etc.), questões úteis 

(bolsa de valores, vaga de empregos, etc) e problemáticas sociais (terrorismo, acidentes, etc) 

são fundamentais para atrair e contribuir para a formação dos leitores. 

As informações articuladas no contexto das publicações dos jornais de época 

influenciavam a sociedade de forma indireta, trazendo ideologias que induzia as massas a 

mudanças comportamentais e nas opiniões. No entanto, por muitas vezes acontecia de forma 

direta, como podemos observar pelos autores citados ao logo do texto. 

No Estado de Rondônia, o jornal impresso foi uma das principais fontes de informações, 

por um longo período. Antes mesmo do surgimento do Território Federal do Guaporé, o jornal 

já era impresso. A seguir, apesar de longa, apresenta-se as datas dos primeiros jornais impressos 

antes e depois do surgimento do Estado de Rondônia, destacados por Albuquerque (2009, p. 17 

apud PERIN, 2011) : 

O primeiro jornal a circular na região onde hoje se situa Rondônia, foi o jornal 

Humaithense em 1891, em inglês. O jornal circulou até pouco depois do fim do 

primeiro ciclo da borracha; 

O primeiro jornal a circular em inglês foi o The Porto Velho Times em 1909, com 200 

exemplares; 

O segundo jornal em língua inglesa foi o The Porto Velho Marconigam que circulou 

pela primeira vez em 1911; 

Outro jornal que circulou também em inglês foi o The Porto Velho Courier; 

Circulou em Santo Antônio o primeiro jornal em português de Rondônia, o Extremo 

Norte, em 1915; 

O jornal O Alto Madeira, cuja primeira edição circula em 15 de abril de 1917; 

O primeiro órgão oficial do Governo foi o semanário O Guaporé, que circulou pela 

primeira vez em 1947; 

O primeiro jornal de Rondônia a ser impresso em rotativa foi A Tribuna, que surgiu 

em 1976 e circulou as segundas-feiras. Este circulou até o final da década de 1980; 

Em 1980 foi criado então O Estadão do Norte e foi o primeiro a circular, de forma 

efetiva, em todas as cidades do Estado. Este jornal foi o primeiro de Rondônia a 

implantar um caderno especial sobre política e também com a cobertura diária de 

notícias das cidades do interior do estado, foi o primeiro de Rondônia a implantar um 

caderno especial sobre política; 

Na década de 1980, dois jornais entraram em circulação em Guajará-Mirim. O 

primeiro foi o jornal O Imparcial e sua primeira edição circulou em novembro de 

1951, no início da década de 1980, passou a ser impresso na cidade de Porto Velho, 

mas teve curta duração. Também na década de 1980, surge o jornal Mamoré [...]; 

Em Ariquemes, o primeiro jornal foi o semanário O Parceleiro, em 1970. Logo após 

a sua criação, o jornal passa a circular diariamente, se tornando o primeiro jornal diário 

do interior de Rondônia. Devido a inúmeras dificuldades, O Parceleiro circulou 

apenas até a primeira metade da década de 1980. 



 

77 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Quando Ji-Paraná ainda era denominada Vila de Rondônia, surgiu o jornal A Palavra, 

que circulou até a década de 1980. Dez anos após a extinção deste jornal, surgiu o 

jornal Correio Popular [...]. 

 

Perin (2011) faz um breve histórico do jornal Tribuna Popular, por uma entrevista feita 

com o jornalista Adair Antônio Perin. A partir da chegada de Perin no munícipio de Cacoal, 

com muitas dificuldades ele conseguiu fazer circular o primeiro jornal Tribuna Popular, em 

1980 – com a venda de anúncios da prefeitura e comércios locais.  

O governo da época aproveitou que o jornal estava sendo levado para fora do território 

e o utilizava para demonstrar o desenvolvimento do Estado, afim de atrair pessoas para a região 

norte, conforme afirma Perin (2011, p. 37): 

 

Através das propagandas governamentais e também de reportagens sobre Cacoal e o 

Estado, divulgadas no início da década de 1980, o jornal Tribuna Popular tem sua 

parcela de responsabilidade no desenvolvimento da região. De acordo com Perin, 

muitas pessoas que vinham visitar Rondônia levavam consigo exemplares do jornal 

para mostrar às pessoas das outras regiões como era o estado de Rondônia [...]. 

(PERIN, 2011, P. 37) 

 

O jornal foi de grande importância para a colonização do Estado de Rondônia por 

circular com as informações de progresso, exercendo assim, grande influência durante os anos 

de 1980 a 1984. 

Segundo Perin (2011) o jornal Tribuna Popular é o segundo jornal mais antigo do 

Estado, ficando atrás do jornal Alto Madeira – editado na capital Porto Velho. O jornal Tribuna 

Popular ainda circula semanalmente, todas as sextas-feiras, em preto e branco com seu 

cabeçalho, Título na cor verde – sendo distribuída para alguns municípios do Estado, incluindo 

a Capital. 

Com toda essa pesquisa sobre os jornais do Estado, Perin (2011) adotou na parte 

metodológica a Análise de Conteúdo – com uma breve explicação sobre essa metodologia 

proposta por Laurence Bardin e citada por Roque Morais (1999) – com o objetivo de revelar o 

conteúdo [propagandas governamentais] contido no jornal Tribuna Popular, nos períodos entre 

1980 e 1984. 

Esse processo, descreve Perin (2011), que começa com a posse das informações para a 

análise submetendo essas informações num processo de preparação (Identificação, leitura e 

destaque das informações condizentes com a pesquisa), codificação do material (por números 



 

78 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

ou letras), transformá-las em unidades, fazer a categorização dos dados (decidir os critérios de 

classificação), fazer a descrição (por gráficos ou tabelas ou textos-sínteses) e por fim, fazer a 

interpretação e inferência dos resultados. 

Pelos autores que Perin (2011) traz em seu texto, demonstra-se que as informações que 

eram utilizadas no jornal Tribuna Popular, pelo governo na época, era um conjunto de 

conteúdos que influenciava fortemente os leitores nas opiniões, sentimentos e atitudes do 

público. Levando assim, a persuadir a população da época a apoiar o governo, principalmente, 

nas políticas econômicas, com propaganda ideológica.  

Perin (2011) utiliza Pinho (1990) para mostrar os diversos tipos de propagandas 

existentes. Entretanto, destaca a Propaganda governamental, que tem como objetivo mostrar a 

imagem do governo dentro e fora do país de forma boa para com o público, tanto em níveis 

federal, estadual e municipal.  

Contudo, Perin (2011) destaca o período da Ditadura Militar, entre 1964 e 1985, e 

enfatiza o reforço do governo utilizando o material publicitário para suas propagandas, junto a 

Machado (2008) que destaca: “Prova disso é que a propaganda governamental foi e vem sendo 

usada, sobretudo, em ditaduras, como forma de conquistar a população na adesão às ideais do 

chefe do executivo”. Certo é que o governo busca induzir as massas a acreditarem naquilo que 

eles querem. 

Oliveira (2015) faz um estudo sobre “as medidas adotadas pelo estado para a educação 

e cuidados com a infância”, numa discussão que utiliza os jornais da época, dos anos de 1930 

até 1960, como fonte de informações para evidenciar a grande influência do governo do estado 

do Piauí para promover campanhas de conscientização de higienização e cuidado das crianças 

para melhorar o desenvolvimento do estado. 

Em seu estudo Oliveira (2015) relata que na década de 1930, surgiu uma preocupação 

com o combate à mortalidade infantil, principalmente, quando foi ressaltado no Estatuto da 

Conferência de Genebra em 1933, na Declaração dos Direitos da Criança. A partir dessas 

medidas, o estado do Piauí tomou providencias sobre o assunto em questão, para que houvesse 

um desenvolvimento de modernização no estado através da educação. No entanto, antes destas 

medidas, Ariès (1981) afirma que os adultos não tinham uma visão de infância das crianças, era 

apenas considerada um “período mais frágil”, mas logo passava e eram considerados como 

adultos em miniatura. 
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Com a grande credibilidade na época, o jornal difundia os discursos de ideologia da 

autoridade do Estado, no Piauí. Essa influência foi tão intensa, que as visões das mães em 

relação aos cuidados com as crianças mudaram devido a essa introdução da puericultura como 

prevenção dos fatores da mortalidade infantil da época. 

Na tese de Silva (2015) percebe-se que o foco esteve direcionado para as representações 

da escolarização da infância impressas nos jornais cuiabanos, com o objetivo de mostrar como 

a instrução primária era retratada pela imprensa daquele estado, no período de 1910 a 1930, no 

intuito de perceber as diversas temáticas referentes ao assunto, além de contribuir com 

conhecimentos na área da história da educação no estado e no Brasil. Com recortes temporais, 

a autora debruçou-se em decretos, periódicos, documentos e acervos online para obter seus 

resultados. Porém, o jornal foi sua principal fonte histórica de informações. 

Trazendo o contexto da época e várias descrições sobre os jornais cuiabanos, Silva 

(2015, p.83) observou as “vozes da elite intelectual e política que atuava no Estado e 

materializavam, através de suas penas [...]”, contribuindo assim para construção de uma história 

da escolarização primária pela ótica dos impressos cuiabanos, ressaltando suas características, 

atuações e as temáticas relacionadas a educação que eram as mais variadas, como: às saídas e 

chegadas de professores; matrículas dos alunos nas escolas; a função da escola; sobre a infância; 

sobre o ensino pedagógico; questões educacionais e outros pontos em diversas edições de 

diversos jornais no decorrer dos anos. A autora destaca que os jornais cuiabanos possuíam o 

papel de difundir ideologias que se moldavam conforme interesses sociais, além de informar os 

acontecimentos da época.  

Com a mudança de concepção sobre a infância, levantada por Àriés (1978) e demais 

autores que seguiram essa ideia, Silva (2015) descreve artigos encontrados em jornais da época 

em que crianças participavam de eventos junto ao público adulto sem considerar o que esses 

pequenos estavam observando, ou seja, artigos criticando a conduta de adultos referente às 

crianças da época, em que essas concepções sobre a infância já tinham influências nesse período 

na concepção de alguns intelectuais.  

 

Outro espaço frequentado pelas crianças e criticado pela imprensa foram as touradas, 

momento que as famílias se reuniam para assistir ao espetáculo, que tinha como alvo 

os touros, como apresentado no capítulo anterior. Com este título, o jornal A Reacção 

publicou um artigo, de autoria do professor paulista Gustavo Kuhlmann, intitulado 

“Touradas!...”. O evento foi denominado pelo professor como impróprio, pois os 
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touros eram “assassinados de forma brutal” na frente de todos, mas principalmente na 

frente das crianças (A REACÇÃO, 11/05/1913, n. 34, p. 3). (SILVA, 2015, p. 118) 

 

Assim como nos jornais do estado do Piauí, no Mato Grosso também houve a 

preocupação em utilizar o jornal para divulgar as ideias de puericultura, pelo índice elevado de 

mortalidade das crianças.  

 

Outros impressos publicavam propagandas de “Ascaradina”, remédio indicado para 

lombrigas (A CRUZ, 05/10/1913, n.146, p.3), de “Infantina” Granado Farinha Láctea, 

como suplemento alimentar para as crianças (O MATTO-GROSSO, 20/03/1919, 

n.1.557, p.4), bem como da Semolina (O DEBATE, 15/05/1913, n.392, p.3), 

subproduto do trigo indicado para alimentar as crianças, estampado nas páginas do O 

Debate em versos musicais, para serem cantados em teatros, sala ou na rua. Excelente 

meio propagandístico do produto. (SILVA, 2015, p. 121). 

 

Roger Chartier (1990) em a História Cultural traz uma contribuição de noções entre 

práticas e representações, que podemos observar na cultura de épocas, impressas em folhas 

antigas que contém uma importância primordial para a História da Educação – voltado sobre a 

Infância e sua representação escolar, tema aqui abordado. A concepção de como era vista a 

criança e suas representações pela sociedade tornou-se algo notável a partir das décadas até os 

dias atuais, modificando as práticas culturais (atitudes) e da representação (imagem) das 

crianças no contexto social. 

Com a difusão da ideologia representada na infância, impressas nos jornais dos estados 

de Piauí e no Mato Grosso – os resultados obtidos socialmente e trabalhados nas instituições de 

ensino foram positivas, carregadas de discursos, articulados por interesses sociais e políticos 

que ficaram registrados para a posteridade. 

 

Algumas informações dos três jornais pesquisados 

1. Jornal “Alto Madeira” 

A primeira publicação deste jornal tinha como título “O Município” em 1915, que foi 

posteriormente, em 1917 alterado para “Alto Madeira”. Atualmente, considerado o segundo 

jornal mais antigo da Amazônia Ocidental, além de ser um dos mais antigos na lista dos vinte 

espalhados pelo país. Conforme Albuquerque (2009) em 1936, o jornal foi comprado pelo líder 

do Grupo de Comunicação Diários Associados – o empresário Assis Chateaubriand, fazendo 

parte de um conglomerado nacional. Em 1950, o jornalista Euro Tourinho passa a ser o diretor 
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do jornal, sendo que em 1980, Tourinho e seu grupo empresarial tornaram-se donos do jornal 

Alto Madeira. 

Holanda e Menezes (2006) citam em seu livro que os historiadores consideram o jornal 

Alto Madeira como um jornal conservador e que apoiava o governo de Jorge Teixeira, pois seu 

diretor Euro Tourinho buscava sempre preservar boas relações com os ex-governadores, 

trazendo notícias que pouco contrariassem o governo. 

O jornal Alto Madeira parou de circular em 1 de Outubro de 2017, com sua última 

edição de número 28.347, registrando uma história de mais de cem (100) anos de circulação, 

ou seja, um século. O encerramento ocorreu devido à crise financeira da empresa, sofrendo o 

impacto da migração da publicidade para a internet. 

 

Figura 1: Jornal Alto Madeira, 08/07/1917. 

Fonte: Museu da Memória Rondoniense (MERO) 

 

Podemos observar no jornal digitalizado, um dos únicos que se encontram no acervo 

neste formato, que o mesmo apresenta as bordas quebradiças e parte inferior rasgada, o que 

demonstra os tratos sofridos pelo formato físico e as marcas sofridas pelo manuseio. Do que 

sobrou é possível obter informações legíveis e registrar a importância da digitaliação para a 

preservação e guarda da fonte e democratização da mesma para outros pesquisadores.  

No seu primeiro ano de edição do jornal, em 1917, já podia ser encontrado informações 

importantes como por exemplo sobre o combate ao analphabetismo em Minas e em Manáos e 

a existência de Escola Mixta Municipal em Porto Velho. 
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No MERO e na Biblioteca Nacional Digital é possível encontrarmos os arquivos 

digitalizados desde os anos de 1917 até 1980.   

2. Jornal “O Guaporé” 

O escritor Antônio Cantanhede, em seu livro intitulado “Achegas para a História de 

Porto Velho”, editado em 1950 – afirma que em 1947 foi instalada a primeira Imprensa Oficial 

pelo Decreto nº 40, de 21 de julho de 1947, assinado pelo governador do Território do Guaporé 

– o Tenente-Coronel Joaquim Vicente Rondon criando o Jornal “O Guaporé”, se tornando o 

jornal oficial do Governo instituído no Território. Sua primeira edição circulou em 29 de julho 

do mesmo ano, trazendo não somente informações oficiais mais também outras informações do 

território, como por exemplo as notas sociais da época. Infelizmente, o jornal teve duração de 

apenas um ano, com sua última edição publicada em 31 de julho 1948. 

O jornal “O Guaporé” possivelmente, tenha voltado como um jornal independente em 

1949 e circulaçãoo até a década de 1990, pois encontramos este título nos arquivos do MERO 

preservados os anos da década de 1980. Foram jornalistas desta folha: Emanuel Pontes Pinto 

(Diretor), Roberto Uchoa, Rochilmer Mello da Rocha (Redator-Chefe; jornalista e advogado), 

Everton Leone, entre outros. Esses nomes citados estavam ligados diretamente à política, além 

de serem também jornalistas em Rondônia. 

Jornal “Tribuna” 

O jornal Tribuna surgiu em 1976, circulando as segundas-feiras e encerrou sua 

circulação em 1980. O jornal Tribuna foi instalado em Porto Velho em 1976, tendo como 

fundador o empresário Joaquim Pereira da Rocha – que deu ao seu filho Rochilmer Mello da 

Rocha (1939 – 2010) o apoio para ficar a frente do jornal como Diretor Responsável. Foram 

localizados no MERO edições de todos os anos citados deste, o que demonstra o cuidado e a 

preservação com o mesmo. 

Segundo Albuquerque (2010) para a publicação do jornal houve toda uma inovação em 

equipamentos, trabalhadores, linha editorial, sua circulação todas as segundas-feiras e redatores 

como Vinícius Danin, Ivan Marrocos, Roberto Vieira, Ubiratam Sampaio (todos já falecidos); 

Eneas “Alicate”, Dílson “Macaco”, Montezuma Cruz, Edinho, Nonato Cruz, Jorcene Martinez, 

Paulo Correa, Lúcio Albuquerque, Roberto Gutierrez e outros; 

Em uma entrevista com Lúcio Albuquerque, em 2009, ele cita que “A Tribuna trouxe 

para a Rondônia a “técnica do Linotipo”. Essa técnica de impressão trouxe uma renovação para 
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a imprensa do jornal da época. Ou seja, com a mudança das velhas impressoras das rotativas e 

do componedor pelo equipamento Linotipo6 melhorou a impressão dos jornais, trazendo assim 

uma maior agilidade e qualidade de texto e imagens. 

Nos exemplares localizados no MERO deste jornal, observamos muitos registros 

relativos à educação, a infância e às escolas de Rondônia, como notícias de construções de 

escolas de alvenarias em bairros de Porto Velho e em outros municípios do Estado; volta das 

aulas dos alunos; formação de supervisores; distribuição de calendário escolar; entre outras 

informações que vão se constituir num catálogo importante para a escrita da história da 

educação e servirão de base para entender a evolução da educação no Estado.  

Vale destacar, que as notícias como Infância na prostituição e crianças carentes por falta 

de assistência social são encontradas em jornais de 1983, que possibilitará as futuras pesquisas 

obterem aprofundamento sobre o tema e melhoramentos proporcionados na área aos longo dos 

anos até chegarmos aos dias atuais em Rondônia. 

Jornal A Gazeta (1949) de Manaus/AM: explorando outros acervos 

Para maior experiência, fez-se uma incursão por outro espaço de pesquisa histórica: a 

Biblioteca Pública Estadual do Amazonas, localizada na Rua Barroso em Manaus, que possui 

um espaço com acervo de jornais antigos impressos e muito bem conservados. Por meio de e-

mails trocados com a bibliotecária responsável, obteve-se autorização para acesso ao acervo 

histórico. Devido ao pouco tempo, escolheu-se um dos jornais da lista para consulta e registro 

fotográfico. Optou-se então pelo jornal que se aproximava do período cronológico definido 

nesta pesquisa, lendo assim o jornal A Gazeta de 1949, por contemplar tal critério. 

Em seu livro Duarte (2015) cita que o jornal A Gazeta iniciou seu editorial da primeira 

edição vespertina em 24 de janeiro de 1949 no comando de Avelino Pereira e Álvaro de Melo. 

Sua sede ficava na rua Saldanha Marinho, n. 435.  

                                                           
6 A Linotipo é um equipamento de composição mecânica que compreende quatro partes fundamentais: os 

magazines, ou depósitos de matrizes; o teclado, o mecanismo de fundição e o mecanismo de distribuição das 

matrizes. Basicamente, a sua operação consiste em: reunir as matrizes em uma linha de texto; espaçá-la 

automaticamente a fim de alcançar a medida predefinida; posicionar a linha composta no mecanismo de fundição; 

transferir a imagem dos caracteres das matrizes para uma barra de metal; e, por fim, devolver as matrizes às suas 

posições originais nos magazines, para nova utilização. A Elektron, lançada em 1964, foi a última, mais avançada, 

mais rápida e mais produtiva máquina de composição a quente lançada pela Linotype Company. Produzia até 15 

linhas de jornal por minuto, sendo operada por fita de papel codificada, com a opção de funcionamento manual. 

Foi idealizada para proporcionar todas as facilidades de operação, com aumento sensível de produtividade. Fonte: 

revista tecnologia gráfica. 
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O jornal em seus primeiros anos defendia fortemente Álvaro Maia um dos políticos 

brasileiros mais influente na região Norte, principalmente, no Estado do Amazonas, como 

governador em 1935 a 1937 e retornou no mesmo cargo em 1951 a 1954. Além da política 

como Deputado Federal, Senador (por duas vezes) e Interventor do Amazonas (por duas vezes), 

exerceu as profissões de jornalista, servidor público, professor e poeta. E atuou como secretário 

do superintendente do Território Federal do Guaporé, entre 1920 e 1921. 

Em 1954, no início de dezembro, o deputado estadual Artur V. Filho, assumiu como 

redator-chefe o jornal. Assumindo o comando da empresa, em fevereiro de 1955 a 4 de 

dezembro de 1958. Já em 1963, o jornal passou a tornar-se propriedade da empresa Difusão 

S/A, de Plínio Ramos Coelho, que também controlava o jornal “O Trabalhista”. Sendo 

produzidos os dois jornais juntos. Em 5 de setembro de 1964 foram encerradas as atividades da 

empresa. 

Na ordem cronológica, obteve-se acesso à primeira edição do jornal “A Gazeta” 

ilustrada abaixo: 

 

Figura 2: Jornal A Gazeta, 24/01/1949. 

Fonte: Acervo B. de Manaus 

 

Podemos observar as condições físicas do jornal nas suas páginas amareladas, 

manchadas, quebradiças nas bordas, rasgada e desgastada. No entanto, desde os seus 69 anos 

de impressão, pela ótima conservação do jornal pelos responsáveis pelo acervo foi possível 

manusear e ler o jornal, com todos os cuidados, e conhecer sobre os acontecimentos da época, 

sendo possível, fazer pesquisas históricas com o uso desta fonte. 
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Nas leituras feitas nas edições localizadas foi possível encontrar notícias do Território 

Federal do Guaporé. Incialmente as notícias eram localizadas sempre atrás da página principal, 

no canto superior direito, de forma resumida sem imagens. Após algumas edições, as notícias 

passaram a fazer parte do jornal, se assemelhando com a disposição das notícias locais, com 

acréscimos de imagens. 

Foi possível localizarmos também notícias referentes ações sociais e pedagógicas 

desenvolvidas pela Escola Barão dos Solimões de Porto Velho, que tiveram destaque na capa 

do jornal. 

Após a organização dos dados localizados nestas fontes jornalística, num trabalho de 

catalogação das mesmas, estas servirão de subsídio para a pesquisa maior, contribuindo assim 

para uma escrita da história da escolarização da infância desde o Território Federal do Guaporé 

até Rondônia. 

 
Conclusão 

 

A pesquisa feita em jornais históricos se mostrou fascinante. Porém, exige maior 

dedicação na coleta das informações necessárias para análise, discussão e reflexão dos dados 

obtidos. 

Não foi possível delimitar a pesquisa somente entre o período temporal fixado, pois 

durante a pesquisa constatou-se a necessidade de conhecer antes e depois do período proposto. 

Destaca-se a riqueza de informações para somente um ano de pesquisa, além do fato de termos 

encontrado dificuldades em ter acesso a mais jornais no período delimitado pelo fato de não 

terem sido preservados, por não constarem nos arquivos ou por terem sido extraviados.  

A equipe foi dividida de acordo com os períodos de anos dos jornais e planos de trabalho 

individuais. Apesar das dificuldades, a experiência possibilitou um maior aprofundamento 

acerca da história do Estado de Rondônia e dos aspcetos relacionados a educação deste estado 

e a educação das crianças, em particular. 

Espera-se que esta pesquisa histórica possa contribuir para futuras pesquisas e 

pesquisadores, incentivando-os a participarem dessa incrível forma de viajar no tempo. 

Foi possível observar as mudanças da ortografia e gramática da Língua Portuguesa, 

assim como a evolução dos jornais e suas formas de abordagem das notícias, sobre os 
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acontecimentos do contexto de cada época e como as notícias influenciavam as massas para 

uma mudança de comportamento e atitudes sociais, principalmente, na visão política com a 

difusão de ideologias que interessavam as autoridades governamentais. 
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RESUMO: O presente trabalho tem o objetivo de apresentar reflexões acerca do processo de colonização da 

América latina, no qual esse processo teve implicações que vão contra tudo o que a Bioética defende. Buscamos 

refletir por meio das aulas teóricas da disciplina de Bioética do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da 

Universidade Federal de Rondônia e por algumas obras que relaciona o violento processo da “conquista” com a 

ausência da Bioética. Para isso dialogamos com Portilla na obra “A conquista da América Latina vista pelos 

Índios”, que conta como foi à conquista da América na visão dos povos astecas, maias e incas. Outra obra que nos 

ajudou a entender esse processo foi “Nossa América” de José Martí, na qual tem uma linguagem poética clara 

sobre as implicações da conquista aos povos que nela já habitavam a anos. Este trabalho busca apontar a bioética 

ligada às questões sociais, mais precisamente a desvalorização da vida humana, o não reconhecimento da condição 

humana dos índios e seus extermínios exclusivamente em nome de uma colonização sociocapitalista europeia. 

Estas reflexões nos ajuda a pensar a construção de uma nova sociedade latino-americana voltada para a questão 

humana, mesmo que façamos de tudo jamais conseguiríamos recompensar os danos causados na “conquista”, além 

do mais essa conquista ainda está em processo de expansão na América, porém podemos construir uma nação 

latina americana preocupada com o planeta e com a diversidade de seres vivos nele existente, por meio dos 

princípios bioéticos.   

 

Palavras chaves: Bioética. América Latina. Conquista. 

 

ABSTRACT: The present work has the objective of presenting reflections on the process of colonization of Latin 

America, with respect to a process that exists against all that Bioethics defends. We searched through the 

theoretical classes of licentiate in Bioethics of the Degree in Educational Sciences of the Federal University of 

Rondônia and by some works that relate the process of conquest with the absence of Bioethics. This conquest of 

Latin America seen by the Indians, which counts on the conquest of America in the vision of the Aztec, Mayan 

and Inca peoples. Another work that helped us understand this was José Martí's "Our America", a clear poetic 

language about the implications of the conquest for peoples who have been around for years. This work seeks a 

bioethics focused on social issues, more precisely the devaluation of human life, the non-recognition of the human 

nature of the Indians and their exterminations exclusively within the framework of a European sociocapitalist 

colonization. These reflections are a reflection of the realization, the same as always in emanation of expansion in 

America, and the making of the same, in the case of the conquest in which A. is a Latin American information 

source concerned with the planet and with a diversity of existing living beings, through bioethical principles. 

 

Keywords: Bioethics, Latin America, Conquest. 
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Introdução 

 

A disciplina de bioética do curso de licenciatura em educação do campo da Universidade 

Federal de Rondônia nos instigou, a relacionar o processo de conquista da América latina com 

o conceito da bioética social e ambiental. Somos sabedores de que o estudo bioético está mais 

precisamente ligado à questão da saúde, mas porem como a saúde também está diretamente 

ligada a vida, ligado a condição da vida humana e valorização da vida, assim também como a 

vida de todos os seres vivos e a sua dada importância para o meio ambiente. Faremos uma breve 

reflexão a cerca do processo da “conquista” da América latina, mas faremos isso na perspectiva 

dos vencidos, dando um devido olhar a questão humana que não se foi e não se é levado em 

conta, quando se pensa uma colonização da tão brutal forma como foi a de nosso continente. 

Pautados em alguns trechos das obras de Garrafa (2011), sobre a questão da bioética e 

a importância da vida, dos direitos sociais e ambientais, sempre fazendo um “link” com o 

processo de colonização da América latina, dando o devido valor aos povos aqui existentes 

antes dessa colonização, reforçando a reflexão sobre o acontecido, e o que está acontecendo na 

atualidade, sobre a questão da ciência e seus avanços que se faz necessário um “diagnóstico”, 

se realmente está sendo benéfico para o ser humano, para as relações sociais e para o meio 

ambiente. Pois a ciência tem uma grande importância para o ser humano no seu conhecimento 

e desenvolvimento, mais quando usada de forma irracional e sem princípios éticos, com apenas 

objetivos econômicos, essa ciência deixa de ter sentido do ponto de vida bioético, pois destrói 

e cria coisas pensando em aumentar seu poder econômico sem nenhum compromisso com a 

vida. 

Conquistar para que?   

A questão aqui se abarca na ética, a colonização não tem viés humano e nem tão pouco 

ambiental, os europeus quando vieram para a América simplesmente encontraram aqui milhões 

de indígenas, ou seja, milhões de humanos que eticamente se autorrelacionavam com a natureza 

para as suas sobrevivências, mas isso pouco importava aos colonialistas, uma vez que essas 

eram as terras mais férteis do planeta, poderiam proporcionar ao avanço cientifico na produção 

de tudo que é mercadoria. A princípio o contato aos indígenas parecia o mais pacifico e 

amigável possível, logo deixa de ser pacifico e tão pouco amigável, tratando de tirar do caminho 

tudo e todos que estivessem resistindo à mudança da forma natural do continente e evitando a 
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exploração e o modelo de desenvolvimento dos europeus. Portilla (1984) relata que os povos 

Astecas, assim como os Maias e os Incas, a princípio tiveram medo, até pensaram que era uma 

espécie de deus asteca que estava regressando, mas devido à mansidão e malicia de um 

conquistador, começaram a acreditar que era uma espécie de amigo, logo vieram os problemas 

e consequentemente os confrontos levando assim paulatinamente o extermínio desses povos.  

 

[...] mas, quando chegaram as primeiras notícias procedentes das margens do - Golfo 

sobre a presença de estranhos, chegados em barcas grandes como montanhas, que 

montavam uma espécie de veados enormes, tinham cães grandes e ferozes e possuíam 

instrumentos lançadores de fogo, Motecuhzoma e seus conselheiros ficaram em 

dúvida. De um lado, talvez fosse Quetzalcóatl que havia regressado. Mas, de outro, 

não tinham certeza disso. No coração de Motecuhzoma nasceu, então, a angustia. 

Enviou, por isso, mensageiros que suplicaram aos forasteiros para que regressassem 

ao seu lugar de origem (PORTILLA, 1984, p.17).  

 

Usando de todas as armas possíveis, como por exemplo, a bíblia, o crucifixo e a espada, 

os europeus aqui se instalaram com o objetivo de apoderar-se das riquezas que a natureza 

dispunha e a partir da “conquista” revolucionaria a indústria mundial. Nesta relação de 

colonizador e colonizado é que entra o viés bioético, se os colonizadores colocassem a questão 

ética, a valorização das vidas que aqui existiam, a valorização da natureza e se preocupassem 

com o futuro da nação, dando importância ao equilíbrio ecológico, já mais teríamos o caos 

ambiental e social atualmente em nosso continente. Após o processo da “conquista”, o projeto 

de colonização continua até os dias de hoje servindo ao sistema capitalista, colocando o 

consumo e o mercado acima da vida e da condição humana e ambiental.  

 

Falou então Frei Vicente de Valverde, com uma cruz na mão direita e o breviário na 

esquerda. E intimou o Inca a adorar a Deus, a cruz e o Evangelho, “porque todo o 

resto era coisa falsa”. Atahualpa respondeu que ele “não adorava se não o Sol, que 

nunca morre, e seus deuses que também tinham em sua lei” (PORTILLA, 1984, p.89).  

 

 

Essa colonização tornou-se um perigo para a existência futura da nossa própria espécie, 

em nome de um progresso do lucro estamos nos destruindo por nós mesmos, “mas outro perigo 

corre, talvez, nossa América, que não lhe vem de si, mas da diferença de origens, métodos e 

interesses entre os dois fatores continentais” (MARTÍ, 2011, pp. 30,31). A colonização da 

América latina e também de outros continentes se deu através de ideologias, trazidas na maioria 

das vezes da Europa e através da força e poder de fogo que os colonizadores europeus tinham 
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como vantagem sobre os outros povos, quando a ideologia que era o papel da igreja católica 

nesse processo não dava mais conta de controlar os povos colonizados, usavam-se então uma 

espécie de “plano B”, controlando esses povos por meio da escravidão ou até dizimavam 

povoados por completos e traziam povos de outro continentes já colonizados e, seus nativos 

escravizados para trabalhar no continente latino-americano. Esses colonizadores, do ponto de 

vista da bioética, fez tudo que contradiz os conceitos bioéticos, não tendo nenhum pouco de 

respeito e consideração com quaisquer tipos de vida existente nesse continente, nem pela 

espécie humana, (a qual segundo os colonizadores não se caracterizava como ser humano), nem 

pelos animais, (extinguindo algumas espécies, trazendo outra de um habitat totalmente diferente 

e levando os daqui existente para outra realidade), com uma cultura que não valoriza a vida 

animal, sempre os tratando de formas cruéis e sem nenhuma consideração, também com a 

natureza que por ser abundante nesse continente, foi muito explorada, saqueada, destruídas e 

também alguns animais, variedades de espécies extintas, levadas e trazidas de outras regiões do 

planeta, modificando assim a planta e sua natureza. Com apenas o objetivo de enriquecer o 

continente europeu, os colonizadores não consideraram nem uma das leis da bioética, sempre 

pensando apenas em crescer o seu capital e aumentar seu poder econômico, sendo tão forte essa 

questão de exploração sem fim, que mesmo depois do continente latino-americano se tornar 

independente, esses colonizadores deixaram encravados culturas e tradições que continuam até 

os dias atuais, com práticas ante bioética. Sendo assim os verdadeiros habitantes desse 

continente nunca foi perigo e jamais seriam capazes de levar a cabo todos os recursos naturais 

como estamos fazendo diariamente, sem nos preocuparmos com as gerações futuras.  

A desigualdade econômico-social nos países latino-americano segundo Garrafa (2011), 

teria ligação com o processo de constituição da América Latina e o processo de constituição da 

economia capitalista globalizada, sendo partes também do processo de constituição da 

Modernidade. 

A bioética juntamente com as analises da biopolítica teria, segundo Garrafa (2011), o 

propósito de entender os mecanismos de poder que se fundam em torno de uma imagem de 

vida. A lógica colonial da modernidade, segundo Garrafa (2011) além de ser um exercício do 

poder que hierarquizaria os saberes, as experiências, as culturas, as vidas, seria também um 

regime de produção de conhecimentos que estaria ligada a uma imagem de vida e de gestão da 

vida. 
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Dessa forma a produção do conhecimento com seus ditames hegemônicos, ancorados 

na lógica da colonialidade, força-nos a questionar, “de que maneira os conceitos de vida estão 

em jogo para a elaboração de outros conhecimentos e políticas sobre a vida” (GARRAFA, 2011, 

p.292). Para a produção de conhecimento dentro da lógica da colonialidade não teria respeito 

pela vida, pela cultura, por nada que não fosse do interesse de uma pequena parcela da 

sociedade, que estivesse no poder e que tem por base seu modo de vida e seus interesses, sendo 

que muitas vezes esses interesses são apenas econômicos sem benefícios para a vida. 

Bioética das situações persistentes no processo da Conquista 

Mais uma vez insistimos que o fator de não enxergar o humano no índio foi o que levou 

a cabo as sociedades indígenas latino-americanas, mas isso não se deu por escolha aleatória na 

chegada a América, ou seja, os europeus não chegaram aqui e do nada resolveu acabar com os 

indígenas, a “conquista” foi um ato pensado, planejado e bem executado. Razão pela qual até 

os dias de hoje, vemos o índio apenas como índio e, não como pessoa humana (gente), chama-

los de índio é reconhecer nele outra espécie e não a nossa, são discriminações aculturadas que 

herdamos do processo colonizador da “conquista”. Na América Latina e em outros continentes 

esse processo de colonização deixou algumas heranças que persistem e permanecem desde a 

antiguidade, estando ligadas e tornando-se problemas em todas as esferas, desde ambiental, 

capital, social, cultural entre outras.   

 

As situações persistentes, principal foco da Bioética de Intervenção, dizem respeito 

aos dilemas morais advindos dos problemas sociais ainda não completamente 

solucionados pelas sociedades contemporâneas, principalmente por aquelas advindas 

dos países periféricos. Assim são as questões relativas ao aborto, à alocação de 

recursos escassos, às desigualdades sociais, à discriminação, à pobreza etc. 

(FULGÊNCIO, 2013, p. 33). 

 

Essas situações persistentes é parte da bioética da intervenção, ela implica neste assunto 

sobre o fator da desvalorização do ser humano, a banalização da vida quando o foco não é a 

questão humana, pois, os extermínios em massa de índios em nome de Deus e da colonização 

é a falta da ética, é negar o humano e sua natureza, é negar o meio ambiente e suas implicações 

na sobrevivência da raça humana. 

Para a bioética segundo Fulgêncio (2013), primeiro é preciso reconhecer os direitos 

humanos, sendo estes o direito de primeira geração, depois as questões sociais, política e 

econômica que seria segundo o autor, os de direito de segunda geração e por último a 
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preocupação com o meio ambiente, sendo os direitos de terceira geração, que juntos sempre 

estão interligados, ou seja, um precisara do outro, pois o ser humano precisa ser um ”ser social” 

que se relaciona com o meio ambiente, com respeito e reciprocidade para o bem próprio. 

Nessa perspectiva a “conquista” não teve nenhum desses princípios, sem contar que 

atualmente passamos forçadamente a ser os latino-americanos com uma divida enorme na 

questão ética com os povos indígenas, tomamos a força o título de latinos americanos, e o pior 

é saber que somos uma espécie de cópia inferiorizada da Europa, sendo dependentes das 

culturas implantadas junto com a colonização, fazendo com que nós enxerguemos os povos 

antes aqui existentes com menosprezo e de alguma forma inferior a nós, sujeitos que tem uma 

visão de mundo europeizada, continuam com uma exploração de todos nossos recursos em 

nome do capital mundial como são, por exemplo, as usinas hidrelétricas, mineradoras, 

petrolíferas e a devastação da floresta para o aumento de pastos e avanço do agronegócio. 

 

A Europa, nascida e estruturada na modernidade, enquanto modernização europeizou 

o mundo através de seu projeto “civilizatório” mercantil salvacionista, no qual a 

América Latina foi programada e constituída como uma cristandade colonial, 

escravagista, monocultura, exportadora e por isso latifundiária (ZANOTELLI, 1999, 

p. 155).  

 

 Tudo relatado até o momento em nome de um consumismo que por si não se explica, a 

preocupação não está diretamente direcionada com suprir o mercado internacional alimentício 

e sim em acumular riquezas. O fato de produzir em grande escala, o agronegócio não tem ética 

nenhuma com relação à vida humana e com a natureza, o uso contínuo de resíduos químicos 

como, por exemplo, o glifosato que aguça inúmeras doenças como, câncer, Alzheimer, 

depressão, entre outras, não está preocupado com a saúde humana e da natureza, além de causar 

sérios danos à vida humana, também degrada a natureza, sem preocupar-se com o retorno para 

que ela se recupere de seu uso. De acordo com Fulgencio (2013), podemos pensar uma forma 

diferente de viver, pensar no bem viver, viver sem se preocupar com a materialidade das coisas, 

relacionando-se com a natureza de forma respeitosa e recíproca.  

 

É importante ressaltar que a Bioética de Intervenção já reconhece a contribuição que 

o buen vivir pode trazer para pensar outras formas de vivências possíveis. Ao 

expressar uma vida digna para todos, o buen vivir vai ao encontro de uma sociedade 

mais justa tal como preconiza essa vertente da Bioética. Segundo Garrafa, o conceito 

de buen vivir subverte a ideia de riqueza, concebida no Ocidente apenas como algo 

material, para uma concepção mais ampliada, na medida em que ele abarca os códigos 
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de conduta, os valores éticos e humanos, a relação com a natureza, entre outros 

(FULGENCIO, 2013, p. 71).  

 

 

Nesse sentido Fulgencio (2013), vai dizer ainda que seria viável que a economia se 

pautasse para uma convivência solidaria, que garantisse uma vida digna para todos com direitos 

e garantias desses na área social, econômica e ambiental, com uma vida descente com tudo que 

fosse necessário para o bem viver. 

O canto triste:  

 
Nos caminhos jazem dardos quebrados; Os cabelos estão espalhados. Destelhadas 

estão as casas, incandescentes estão seus muros. Vermes abundam por ruas e praças, 

E as paredes estão manchadas de miolos arrebentados. Vermelhas estão as águas, 

como se alguém as tivesse tingido, E se as bebíamos, eram água de salitre. 

Golpeávamos os muros de adobe em nossa ansiedade e nos restava por herança uma 

rede de buracos. Nos escudos esteve nosso resguardo, Mas os escudos não detemos a 

desolação [...] (PORTILLA, 2013, pp. 17, 18). 

 

 

A falta de humanidade e de ética relatada por Portilla (2013) durante a conquista sobre 

os povos Astecas retrata sobre o mesmo peso que a pesquisa cientifica viram mercadorias sobre 

a vida humana, como já foi citada a cima a comercialização de órgãos humanos, a mudança 

genética e outros são tratados como algo natural a qual não implica a ética da vida humana. Não 

da para desvincular o processo da “conquista” da atual política de naturalização da 

comercialização do corpo humano, seja ele em partes, inteiro, embrionário etc. Assim também 

como a ética não é aplicada na produção de medicamentos na cura de doenças são 

comercializados a preços inacessíveis pela maior parte das pessoas, sem contar o processo 

antiético que é a apropriação do conhecimento e os recursos naturais para a construção desses 

medicamentos.  

Procedimentos de relação da bioética com “a conquista”.  

As aulas teóricas das disciplinas de Filosofia Latino América e Bioética do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal de Rondônia permitiram-nos a 

curiosidade de escrevermos este artigo, tentando identificar a partir dos estudos a falta da ética 

na pratica da conquista da América Latina pelos europeus. Parece-nos confuso entender que a 

antiética nas ações dos colonizadores dadas no processo da conquista não tem nada a ver com 

o estudo da bioética, uma vez que o aprendizado sobre o que é a bioética nos é recente e também 

pelo que parecem quase todos os estudos relacionados a este, está ligado diretamente à questão 
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da prática na área da saúde, porém, o que tentamos mostrar e refletir foi justamente a falta da 

prática da bioética no processo da “invasão” das nossas terras. Todavia que a bioética é uma 

pratica humana que defende a preservação das vidas.  

A disciplina de filosofia latino-americana nos proporcionou a oportunidade de 

estudarmos obras e autores que falam da filosofia da América Latina, no qual são descritos em 

muitas dessas obras o sangrento processo de colonização europeia, que não só aqui em nossa 

América mais também na América do Norte, África e Ásia, explorando as riquezas desses 

continentes para o controle e crescimento das nações europeias, porém atribuímos ênfase para 

a “conquista” da América Latina, que se iniciou no começo do século XVI com um projeto de 

expansão e conquista europeia, na qual foi possível por meio de sequências de revoluções, como 

as descobertas da bússola, da vela triangular e do canhão, inspiraram outros horizontes e 

aventuras.  

 

Nessas circunstancias a Europa (primeiro Portugal, depois a Espanha e França 

e culminando com Holanda e Inglaterra), rearticulada e imperial, formará seu 

projeto de expansão e conquista. [...] atiraram-se sobre a América, sobre a 

África e sobre a Ásia [...] assim a América Latina será “descoberta”, 

conquistada e transformada numa cristandade colonial e o Brasil num 

conjunto de latifúndios de monoculturas escravagista e exploradora 

(ZANOTELLI, 1999, pp. 111, 112). 

 

A disciplina de Bioética nos permitiu compreender que é um ramo de estudos do 

conhecimento relacionado à conscientização do uso do meio ambiente, responsabilidade e 

princípios éticos que defendem todas as formas de vida. A bioética do campo da saúde, nos 

ajuda a entender quando são usados os conceitos éticos na prática humana. Porém o conceito 

de ética aqui utilizada é o conceito de valorização de cada ser vivo, entendo e valorizando cada 

papel desse ser vivo na cadeia alimentar. Na bioética o uso e consumo de outros seres vivos 

deveria ao menos respeitar a necessidade da manutenção natural de cada espécie. Neste 

contexto, a Bioética surge para contestar a ação humana quanto ao uso e exploração 

desnecessária dos demais seres, para este estudo o ser humano seria capaz de sobreviver e 

reproduzir sem causar o desequilíbrio ecológico, respeitando assim, a função dos seres vivos 

que aqui vivem.  

Para o ser humano a terra tem apenas valor econômico, de acordo com Leopold (2007), 

a ética da terra tem o papel de nos permitir entender que a relação do homem com as plantas, 
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animais e a terra deve ser de amor e reciprocidade, razão pela qual nós seres humanos não nos 

preocupamos em devolver a terra tudo que dela tiramos para a nossa subsistência, que na 

maioria das vezes não precisamos, quando se trata apenas do nosso sustento, pois está a serviço 

de atender a demanda da lógica capitalista, a qual não importa se a exploração está sendo feita 

para o usufruto da necessidade da subsistência humana.  

Considerações finais  

Os povos que habitavam à América a milhares de anos antes da vinda dos europeus 

tinham uma forma natural de ver e levar a vida, pensando neste pressuposto percebe-se que a 

Bioética é um estudo voltado para entender por que a forma de produção cientifica capitalista 

visa o lucro sobre tudo, tentar compreender por que o ser humano perante o mercado é apenas 

mais uma mercadoria, como mercadoria não se coloca questões éticas, por que simplesmente 

mercadoria não tem sentimentos e nem ética. A ciência é de fundamental importância para o 

ser humano quando usada de forma adequada, mas quando essa ciência é usada pelos humanos 

de forma tendenciosa com visibilidades apenas econômicas, se torna uma ciência que faz do 

homem mercadoria, uma máquina que gera lucros, como é o caso da mutação genética, clones, 

comercialização de órgãos humanos etc. Em uma cultura que veio junto com os colonizadores 

no qual se faz uma exploração desrespeitosa da natureza e do ser humano, como se os seres 

existentes aqui no continente latino-americano, tivesse apenas valor econômico, para os 

europeus o que importava era seu continente, seu país, aqui nada mais era um lugar que lhes 

oferecia a oportunidade de enriquecer seus países e ter um poder econômico elevado. A cultura 

aqui deixada após a independência continuou com esse processo de enriquecimento dos países 

europeus sem que os princípios da bioética fossem praticados. Na condição de humanos 

devemos buscar reverter os conceitos de exploração, cultural, político e ideológico dos 

colonizadores, atribuindo mais valor as causas sociais, olhando para os menos favorecidos de 

maneira que desperte neles o sentimento de pertença, porém, de forma não tão romantizada, 

mas com o propósito de fazer com que os sujeitos subalternos da sociedade sejam protagonistas 

da sua própria existência e subsistência. Agora de um ponto de vista mais romântico da 

Bioética, diríamos que devemos amar o outro e a natureza como se estivesse amando a si 

mesmo, mantendo um equilíbrio natural da relação homen-natureza. 
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RESUMO: Este artigo pretende-se pesquisar por meio do método materialismo histórico e dialético, através de 

revisão bibliográfica buscando discutir o avanço do capitalismo na Amazônia e os seus impactos durante o 

processo histórico desta região no qual foi se constituindo, no entanto cria uma serie de marginalizados que na luta 

social busca as condições de ter acesso as políticas públicas dentre elas a educação, na luta social através da práxis 

se definem os meios para que se estabeleça uma nova pedagogia buscando estabelecer o campo como lugar de 

produção da existência assim a educação do campo, não só propõe questões educacionais, mas sim um novo projeto 

de sociedade que visa buscar a emancipação humana e com uma nova mentalidade busca constituir estes sujeitos 

históricos que seja capaz de intervir na realidade  

 

Palavras-chave: Educação. Capitalismo. Sujeitos Sociais. 

 

ABSTRACT: This article intends to research through the method of historical and dialectical materialism, through 

a bibliographical review seeking to discuss the advance of capitalism in the Amazon and its impacts during the 

historical process of this region in which it was constituted, nevertheless it creates a series of marginalized that in 

the social struggle seeks the conditions to have access to public policies among them education, in the social 

struggle through praxis define the means to establish a new pedagogy seeking to establish the field as a place of 

production of existence, so the education of the field , not only proposes educational issues but a new project of 

society that aims to seek human emancipation and a new mentality seeks to constitute these historical subjects that 

is able to intervene in reality 

 

Keywords: Education. Capitalism. Social Issues. 

 

Introdução  

Ao tratar do desenvolvimento do capitalismo na Amazônia, considera-se necessário 

compreender alguns dos aspectos típicos dessa região, em específico seu aspecto histórico, sua 

hidrografia, da formação étnica e social.  
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A Amazônia brasileira está localizada na região norte, é composta por nove estados com 

uma riquíssima biodiversidade, nela destaca-se também a Floresta Amazônica devido a sua 

riquíssima diversidade vegetal e abrigar no seu interior milhares de espécies animal, além do 

grande reservatório de água doce, e a sua bacia hidrográfica, banhada pelos principais Rios: 

Amazonas, Solimões, Guaporé, Madeira, Rio Negro e seus afluentes. Segundo Picoli (2006 p.7), 

somente o rio Amazonas é formado por 1,1 mil rios até a foz. 

Há milhares de anos os indígenas já habitavam a Amazônia devido a grande variedade 

alimentar e de animais silvestres e aquáticos. Com a chegada da colonização Portuguesa, com 

intuito de proteger o território contra os invasores, havia também uma estratégia econômica, a 

extração de especiarias e essências florestais, as quais tinham grande procura no mercado mundial. 

Assim a coroa portuguesa poderia abrir concorrência no mercado internacional com as especiarias 

que vinham do oriente.     

Logo no século XVIII com a descoberta do ouro na Amazônia, intensifica-se a ocupação 

para extração do minério precioso e cobiçado pelo mundo inteiro. Como a ocupação do território 

brasileiro nunca havia sido pacifico, na Amazônia não foram diferentes, os conflitos se afloraram 

índios, negros e brancos confrontavam-se constantemente. Nesse sentido, “o grande interesse na 

região foi provocado povoamento da Amazônia deu-se por meio de surtos as drogas do sertão, permitindo 

que Amazônia substituísse o oriente como fonte de especiarias. Mas, com a mineração no século XVIII” 

(PICOLI, 2006 p. 22). 

Na segunda metade do século XVIII o público alvo a serem explorado na Amazônia foram 

os índios, pois os mesmos já habitavam as florestas há séculos e tinha um amplo conhecimento 

das ervas, raízes, e seu emprego medicinal e utilização além de saber das minas e outras riquezas 

naturais existente na floresta. Não pense você que os índios contribuíram para esse processo 

pacificamente, frente à imposição imperial, houve resistência por parte dos nativos, em 

contrapartida houve tortura e massacre por parte dos capitalistas. 

O capitalismo foi se expandindo por etapa na Amazônia brasileira. O primeiro passo foi 

para conter a invasão estrangeira e introduzir o extrativismo vegetal, o segundo passo foi o 

extrativismo mineral, por aí já começa a degradação ambiental, somente no séc. XVIII a borracha 

chega ao seu auge no mercado internacional. A Amazônia sai do isolamento e vira alvo da cobiça 

internacional, milhares de nordestinos fugindo da seca seguem os caminhos da floresta. Os 
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imigrantes também mudam de rota, agora já não é mais o sul e o sudeste que os recebem, e sim a 

Amazônia. Em poucos anos a Amazônia já está completamente povoada pelos homens brancos.  

 
No período de 1870 a 1910, a Amazônia recebeu entre 300 a 500mil nordestinos, que 

migraram para a região para servirem de força de trabalho, principalmente na extração do 

látex. Eles fugiam da seca que ameaçavam a vida no Nordeste. Em 1900 40 mil vítimas da 

seca abandonam o Ceará tomando o caminho habitual da época: a rota do Norte rumo à 

selva. Porem a principal força de trabalho utilizada na região, foi a do caboclo da floresta, 

por fazer parte do seu dia-a-dia extrativismo (PICOLI, 2006 p. 28).   

 

 

Esse fluxo econômico estimulou a construção da ferrovia Madeira Mamoré - RO, a qual 

foi retratada na minissérie da rede Globo MADE MARIA. Podemos considerar a ferrovia como 

primeiras “feridas crônicas” da floresta Amazônica no estado de Rondônia. Além das vidas 

ceifadas vítimas de acidentes e doenças típicas da região como a malária e outras.  

 

Para facilitar a estratégia comercial e a exportação dos produtos extrativista, foi construída 

a estrada de ferro madeira – Mamoré, conhecida como “estrada do diabo”, concluída em 

1912. Esse foi um do mais importante episódio da floresta” (PICOLLI, 2006, p. 28). 

 

 

A Amazônia que era o único lugar do mundo que produzia o látex. Entretanto esse 

monopólio foi quebrado pelo contrabando de sementes para Europa.  Segundo Picoli (2006, p. 28) 

“as 70 mil sementes do colapso foram embarcadas na Amazônia em 1876, com destino a Londres, 

por Henry Wickham. Com o declínio da economia da borracha a Amazônia vira cenário para outras 

atividades econômicas, extrativista e de mineração.  

 

Histórico da colonização de Rondônia  

O processo de colonização de Rondônia está inteiramente interligado ao processo dos 

demais estados de federação, serviu como válvula de escape para aliviar tensões deslocamento 

dos conflitos sociais do Sul e do Sudeste para o norte na busca de expansão e dominação política 

e econômica do território brasileiro.  “Na região, era comum a chegada dos marginalizados e dos 

despossuídos do país em busca de terra e trabalho, e esses passavam a usufruir de novos espaços 

juntamente com os grupos econômicos nacionais e internacionais” (PICOLI, 2006 p.  57). 

A forma desordenada da ocupação gerou grande impacto de destruição das florestas e na 

constituição da fauna e flora a influenciando na grande biodiversidade que ali se concentravam. A 

floresta fora vista como inimiga da ocupação humana e as queimadas tornaram Rondônia uma 

terra em chamas.  
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Diante do processo de colonização que trouxe uma leva de migrantes e como o estado e 

seus organismos de controle não davam conta das demandas sociais foi surgindo conflitos entre 

posseiros e posteriormente com fazendeiros e grandes empresas.  

 
O processo que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo que retira o 

trabalhador de sua propriedade de seus meios de trabalho, um processo que transforma 

em capital os meios sociais de subsistência e os de produção e converte em assalariados 

os produtores diretos. A chamada acumulação primitiva é apenas o processo histórico 

que dissocia o trabalhador dos meios de produção. É considerada primitiva porque 

constituiu a pré-história do capital e do modo de produção capitalista (MARX, 2008, 

p.830). 

 

 

O cenário agrário de Rondônia é palco de disputa territorial entre pobres e ricos, pois 

como o governo sabia colocou os ricos nas melhores terras deixando aos pobres as piores terras 

e sem nenhum incentivo por parte do governo.  

Segundo Orso, (2008p.88), “a terra é um bem natural, isto é, uma riqueza que não 

depende da força de trabalho, mas é apropriada pela classe dominante”. Com o passar dos anos 

estas relações de conflitos foram se acirrando gerando assim conflitos com proporção tamanha 

como o caso de Corumbiara em 1995 que matou nove sem terras e muitos ficaram feridos ou 

com problemas psicológicos pela brutalidade da ação. 

Como o estado não dá respostas às necessidades sociais de acesso à terra a ação dos 

grupos de latifundiários visa a reprimir a ocupação da terra causando cada vez mais a violência 

no campo como nos últimos anos vivemos o agravamento da situação com proporções crescente 

com pouca ou nenhuma interferência do estado na mudança deste processo. Contudo temos 

organizações sociais que buscam organizar o povo em busca da conquista de terra e de melhores 

condições de vida. Estas organizações passam no atual momento por um processo de 

criminalização da luta. 

No entanto o número de ocupações segue crescente, porém, com nenhuma solução nos 

termos de consolidação de assentamento de pessoas, o estado que no início propagandeou as 

terras amazônicas, na verdade “os colonos os posseiros e os originários serviram na sua grande 

maioria de amansadores da terra” (PICOLI, 2006, p.56), com isso o estado se torna conivente 

com latifúndio na repressão das organizações sociais e suas respectivas lideranças. 

A elite dominante deste estado está diretamente ligada a terra e por meio do poder do 

estado busca a manutenção das propriedades e de seus interesses econômicos utilizando várias 
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formas de dominação para que não se modifique a estrutura social dentre elas podemos destacar 

a questão da educação que é um do viés que poderia a incentivar a classe trabalhadora a 

conhecer a realidade porem é repassada de forma precária ou esvaziada o seu conteúdo.  

Diante deste cenário de conflitos de classe social antagônica na busca de construir um 

modelo educacional que de visibilidade aos grupos sociais que foram subalternizados 

historicamente e que de maneira ousada busca construir uma educação contra hegemônica com 

princípios que levem os sujeitos do campo a uma nova concepção de educação não como algo 

alienado, mas dentro do contexto de construção histórica e social.  

Neste intuito, organizações sociais como o caso do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra – MST, tem buscado em seu processo de luta a busca pela educação como 

uma de suas prioridades, pois a partir das demandas surgidas dentro dos acampamentos 

provocou a uma adaptação orgânica para que fosse priorizado o tema dentro da organização e 

que construísse algo mais próximo a realidade vivenciada. 

Segundo Stédile (1999), a nossa luta é para derrubar três cercas: a do latifúndio, a da 

ignorância e a do Capital. Portanto a luta se inicia pelo acesso a educação das crianças como 

um processo de integração social e posteriormente surgem novas demanda a educação de jovens 

e adultos além do processo de formação e de organização na qual se faz necessário a romper 

com a educação para além da sala de aula uma educação que esteja envolvida no processo de 

luta e que ajude a compreender as relações sociais e que contribua para a construção de um 

pensamento crítico da totalidade buscando construir uma visão do todo 

E diante do desenvolvimento da produção dos assentamentos foram buscando ampliar 

o conhecimento para algumas áreas que respondesse as necessidades organizativas da produção 

e da organização social   

 
Quando vivemos a autenticidade exigida pela pratica de ensinar e aprender 

participamos de uma experiência total, diretiva, política ideológica, gnosiológica, 

pedagógica estética e ética, em que a boniteza deve achar se de mãos dadas com a 

decência e serenidade (FREIRE, 1996, p.24). 

 

Com o processo de busca da emancipação social a educação é tratada de forma especial 

a educação e os processos de aprendizagem por meio de organização de coletivos para tratar 

das questões educacionais de organicidade da escola nos mais diversos âmbitos. 

 
Desde este ponto de vista, olhar a formação do sem-terra é enxergar o MST também 

como sujeito pedagógico, ou seja, como a coletividade em movimento, que é 
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educativa e que atua intencionalmente no processo de formação das pessoas que a 

constituem (CALDART, 2004 p. 315). 

 

 

A educação no MST é mais ampla para além da sala de aula ela está envolvida nas 

formas orgânicas que fazem parte do desenvolvimento da vida e na formação de sujeitos 

históricos que através dos processos de lutas no qual está inserido e as responsabilidades 

assumidas através da divisão de tarefa que é um dos princípios organizativos que visa a dominar 

a práxis social. 

Com o processo de relação com as formas e o meio social o Sem Terra tem se 

descobrindo como ser social participante de uma organização social pautada pela democracia e 

que busca ampliar o estudo para compreender as relações sociais e econômicas. 

 
É através de seus objetivos, princípios, valores e jeito de ser que o movimento 

“intencionaliza” suas práticas educativas, ao mesmo tempo que aos poucos, também 

começa a refletir sobre elas. A medida que se dá conta da sua tarefa histórica: além de 

produzir alimentos na terra aprisionada pelo latifúndio, também deve ajudar a produzir 

seres humanos ou, pelo menos ajuda a resgatar a humanidade em que já a imaginava quase 

perdida (CALDART, 2004, p. 316)   

 

 

A situação dos acampados e assentados por sua vez vão constituindo sujeitos que foram 

marcados pelas relações sociais e que através dela obtiveram uma ampliação do conhecimento 

pelas formas de organização e participação na luta social em busca de direitos que foi negado 

pelo estado e que através pressão e da luta social foi adquirindo ou acessado gerando assim uma 

visão mais ampla do mundo e das relações sociais. 

A educação como processo de formação humana está ligada a determinado projeto 

político que pode levar a emancipação ou subordinação. Diante desta realidade o MST busca 

dentro do seu processo de construção com base na teoria Marxista, Leninista e dos pensadores 

revolucionários de vários países como a experiência educacional construída a partir da 

revolução Russa, que por meio de seus teóricos sistematizaram a e serve de parâmetro para 

compreender que existe novas formas de educar para a emancipação e que a educação tem um 

papel muito importante na construção de uma sociedade , e brasileiros ligados das questões 

sociais inerentes a educação e a  luta da classe trabalhadora construiu uma vertente teórica 

baseada na luta das organizações camponesas que antecederam no processo de luta pela 

democratização do acesso à terra e dignidade social.   
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Diante do desafio de construir uma nova visão de mundo principalmente voltado pelas 

questões de construção de uma nova concepção do campo como lugar do aprendizado e das 

lutas sociais e do acesso à terra que deve ser democratizado é que surge a educação do campo 

uma questão ligada ao direito dos sujeitos e o dever do estado. 

A luta pela concretização da educação do campo envolveu organizações sociais e de 

profissionais da educação que participaram do Encontro Nacional dos educadores da reforma 

agrária – ENERA. Segundo Stédile (1999) o ENERA cumpriu um papel interessante, que foi 

dar um salto de qualidade do ponto de vista orgânico para a importância da educação dentro do 

movimento.  

Com base nas teorias revolucionarias e das experiências práticas o movimento construiu 

os princípios filosóficos da educação no MST:  

1°). Educar para a transformação social; 

2°). Educação de classe, massiva orgânica ao MST, aberta para o mundo, voltada para ação, 

aberta para o novo; 

3°). Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana; 

4°). Educação para valores socialistas;  

5°). Educação como um processo de formação / transformação  humana7. 

E com base na luta e práxis social definiram seus princípios pedagógicos para que fosse 

unificada as práticas sociais e que correspondessem as necessidades históricas e sociais de 

acordo com os Princípios Pedagógicos da Educação no MST8:   

1°) Relação entre pratica e teoria; 

2°) Combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação; 

3°) A realidade como base da produção do conhecimento; 

4°) Conteúdos formativos socialmente úteis; 

5°) Educação para o trabalho e pelo trabalho; 

6°) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos; 

7°) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos; 

8°) Vínculo orgânico entre educação e cultura;   

9°) Gestão democrática; 

                                                           
7 Coletivo Nacional do MST, 1996, p.10. 
8 Coletivo Nacional do MST, 1996, p.23. 
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10°) Auto-organização dos estudantes; 

11°) Criação de coletivos pedagógicos e formação permanentes dos educadores /educadoras; 

12°) Atitude e habilidades de pesquisa; 

13°) Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais.    

 

Diante do avanço da construção social das organizações do campo a educação do campo 

é construída para dar protagonismo social para os sujeitos históricos da classe trabalhadora 

camponesa na busca de delinear proposta de modelo social com base a construção de novas 

relações de uso da terra e do sistema de produção baseado na agroecologia e em novas relações 

sociais mais justas     

Com a pressão social foi possível ampliar o acesso à educação compreendendo as 

especificidades do campo e romper parcialmente com o processo de negação do conhecimento 

as estas classes sociais. A educação do campo torna-se um marco na construção da educação 

deste país na busca de garantir que os camponeses com seu modelo próprio de vida fossem 

firmando como ser social em um espaço social no qual foi desprezado pelo estado. Os 

camponeses buscam na luta contra o estado a fim de que tenha uma política voltada para 

garantia de seus direitos. 

Imposições capitalistas e resistências  

O capitalismo por meio de suas intervenções nos processos educacionais, através de 

empresas privadas, busca garantir a obtenção do lucro a qualquer custo por meio das políticas 

de intervenções do banco mundial. A elite brasileira sempre usou a educação como forma de se 

perpetuar no poder e apenas dar condições para que as pessoas pudessem apenas aprender o 

básico criando uma forma de exclusão da maioria da população do nosso país e cada vez mais 

estabelecendo um processo de não permite o acesso à educação avançassem para um processo 

massivo de universalização.  

Manter um povo na ignorância para que continue como massa de manobra de fácil 

manipulação e que possa assegurar que os pobres não tomem consciência do processo de 

exploração no qual está envolvido e busque a libertação através da luta social  

Em Rondônia este processo tem se configurado de forma violenta mesmo na educação 

básica como no caso da polarização que retira das comunidades o direito de ter uma escola 

própria próximo aos seus espaços de vivencias levando para lugares mais distantes e muitas as 
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vezes até na cidade. Diante dessa situação foram garantidas na luta com estado a permanência 

algumas escolas no campo para que continue o vínculo com a comunidade e possa com ela 

estabelecer relações sociais de produção de conhecimento.  

Na luta contra o fechamento das escolas foi se consolidando um pensamento da 

importância da escola como uma construção de um espaço social do campo que está diretamente 

ligada a vida da comunidade. Esta polarização trouxe apenas benefícios para donos de posto de 

petróleo, auto- mecânicas, e indústria de fabricação de ônibus.  

A condição de transportar um aluno de sua realidade social tem uma intencionalidade 

que busca construir a visão elitista de que o campo é o lugar do “atraso tecnológico”. Diante 

desta realidade existe uma luta na busca de retomada de direito dos povos do campo, a 

conscientização das comunidades. O projeto de educação por mediação tecnológica que um 

projeto que tem sido implantado pela secretaria de educação sem discussão com a comunidade 

e que tem provocado o repudio das organizações do campo.  

Outro desafio dos novos tempos é romper com o processo de militarização proposto 

pelo estado a fim de resolver as questões sociais com o uso da polícia nas escolas públicas que 

está em processo de implantação com justificativas obscuras de dar mais “disciplina” nas 

escolas, no entanto esconde as verdadeiras condições sociais de produção de existência para um 

processo de cega obediência. 

 
Cabe salientar que a iniciativa contribui para o aprimoramento dos valores referentes 

a hierarquia, disciplina e ética, bem como provoca melhoria no desempenho e na 

frequência escolar, além de coibir a violência praticada por estudantes nas 

dependências das instituições de ensino, como agressão físicas, uso de drogas, prática 

sexual e até porte ilegal de armas9.    

 

Com discursos que mantem a obscuridade dos reais interesse de dominação do processo 

educacional de formar apenas pessoas para o uso da força e da repressão e criminalização da 

pobreza tratando questões sociais com aparato coercitivo também na educação.  O processo de 

busca da construção de sujeitos históricos com uma educação critica voltada a realidades sociais 

tem passado por uma repressão no âmbito escolar.  

Considerações finais 

                                                           
9 Governo de Rondônia Mensagem n.91, 02 de maio 2017. 
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Contudo o processo histórico da amazônica trouxe grandes influencias do estado para 

os grandes latifundiários e empresas internacionais. O trabalho foi desenvolvido através de 

pesquisas bibliográficas buscando melhor conhecimento histórico sobre o processo da 

devastação da Amazônia e a concentração dos grandes latifúndios de terras, e o grande acumulo 

do capital para as grandes empresas. O estado não assume sua função nas distribuições legais 

de terra para o pequeno produtor tirar dela seu sustento, fez com que ocorressem grandes 

conflitos e continua até o atual momento e assim muitos posseiros permanecem em busca da 

terra. E como disse Picoli, 2006 p.15 “o papel do estado foi determinante no fornecimento de 

incentivo fiscais aos grupos econômicos organizados”. 

Nesse sentido, apresentamos neste trabalho o cenário de conflitos de classes para 

construir um modelo educacional contra hegemônico, tento a educação como prioridade 

buscando ampliar o conhecimento para além do ensino, para que possam responder as 

necessidades organizativas, “um processo pedagógico que se assume como político, ou seja, 

que se vincula organicamente com os processos sociais que visam a transformação da sociedade 

atual” (MST, 1996.  p.06). 
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RESUMO: O artigo apresenta parte de uma pesquisa, ainda em andamento. Os estudos que foram realizados até 

o momento foi a produção de um documentário no qual relata desde a retirada dos catadores de recicláveis do 

aterro sanitário de Rolim de Moura-RO, até a forma de organização que eles se encontram no momento. Essa 

forma de trabalho é caracterizada para todos esses catadores, a única forma de garantir sobrevivência, possuindo 

uma renda como qualquer outro trabalhador. E sob essa condição que eles se encontram hoje, nos instigou em 

trazer a tona a realidade vivida por eles. Os resultados da pesquisa foram a visibilidade e reconhecimento sobre 

suas formas de trabalho, assim presenciando a realidade de vida, suas organizações no trabalho e a visão deles 

sobre o poder público sobre algumas questões que os envolve. Esses mesmos sujeitos estão trabalhando em 

condições precárias e estão expostos à riscos de adquirirem doenças e até mesmo de sofrer um acidente devido 

não terem os equipamentos próprios para o uso deles. Tanto que eles mesmos viram uma oportunidade de se 

organizarem em forma de cooperativa para assim somar mais força na luta por direitos e pela inclusão e visibilidade 

social, conquistando um espaço como trabalhador. Durante a produção do trabalho, esses catadores foram bem 

receptivos e nos deram apoio nessa pesquisa em troca de visibilidade a essa organização.  

  

Palavras-chave: Catadores. Trabalho. Luta. 

 

ABSTRACT: The article presents part of a research, still in progress. The studies that have been carried out so 

far have been the production of a documentary in which he reports from the removal of recyclable waste pickers 

from the Rolim de Moura-RO landfill to the form of organization that they are currently in. This form of work is 

characterized for all these scavengers, the only way to ensure survival, having an income like any other worker. 

And under this condition that they meet today, it instigated us to bring up the reality lived by them. The results of 

the research were the visibility and recognition of their ways of working, thus witnessing the reality of life, their 

organizations at work and their views on public power on some issues that involve them. These same subjects are 

working in precarious conditions and are exposed to the risks of acquiring illnesses and even of suffering an 

accident due to lacking the equipment for their use. So much so that they themselves saw an opportunity to organize 

in the form of a cooperative so as to add more force in the fight for rights and inclusion and social visibility, 

conquering a space as a worker. During the production of the work, these collectors were very receptive and gave 

us support in this research in exchange for visibility to this organization. 

 

Keywords: Pickers. Work. Fight  
 

Introdução 

Este trabalho é resultado de um documentário produzido para obtenção parcial de nota 

para a disciplina de História dos Movimentos Sociais no Brasil. O trabalho foi produzido por 
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um grupo de cinco acadêmicos da UNIR10, cuja proposta era produzir um documentário que 

abordasse um movimento social sendo ele institucionalizado ou não.  

O grupo pensou em um movimento na localidade de Rolim de Moura, RO. A princípio 

pensamos em um tema pouco discutido, mas de muita relevância. Trazer a organização do grupo 

de trabalhadores na Cooperativa de catadores de materiais recicláveis de Rolim de Moura 

(RECICOOP), uma vez que os desafios de se construir o trabalho foram imensos, colocando 

em vista: os encontros de todos integrantes do trabalho, até mesmo com o pessoal da 

cooperativa e demais envolvidos.  

Entramos em contato com a representante dos cooperados, e se mostrou muito receptiva.  

Ao explicarmos a proposta a representante demonstrou interesse em ajudar, já que daríamos 

visibilidade à organização. Em um segundo momento nos reunimos com os demais associados 

da cooperativa e tivemos uma conversa bem expositiva sobre nossos trabalhos, e também 

ouvimos suas angústias a respeito desse problema. 

Além de entrevistar os cooperadores, também tivemos a oportunidade de entrevistar 

outras pessoas que também trabalharam com essa temática para poder entender o processo que 

estavam envolvidos, pois envolveu o despejo dos trabalhadores de um lixão e a organização 

deles em torno de uma cooperativa. 

A metodologia usada para a construção dos trabalhos decorre da análise de vídeos e 

entrevistas, também utilizamos formulários com alguns questionamentos que iam surgindo a 

cada dia em nossas filmagens. Também abordamos leituras tanto para a construção de nosso 

documentário, quanto à construção do artigo.  

Nesse trabalho as tarefas foram divididas e organizadas para aproveitar e retirar o 

máximo de informações. Reunir o grupo e os entrevistados se tornou complicado algumas 

vezes, logo que esse trabalho foi um processo longo e foram meses para produzi-lo e organizá-

lo até o dia da entrega e apresentação. 

Com esse trabalho temos como resultados uma série de problemas envolvendo esse 

grupo que atinge desde a situação financeira, escassez de equipamentos, até os problemas de 

saúde que os afetam devido a exposição aberta de materiais tóxicos.  

Realidade vivida pelos catadores cooperados 

                                                           
10 Universidade Federal de Rondônia, campus Rolim de Moura. 
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Este trabalho tem por finalidade mostrar a criação, as dificuldades e problemas que se 

encontram nessa organização de catadores em Rolim de Moura, RO. Não é somente falar dos 

impactos que causam no solo e na sociedade, mas dar viabilidade à organização e que é um 

movimento11 que cresceu muito em diversos estados brasileiros.  

Além dessas situações, também debatemos a real situação desses catadores, enquanto 

trabalhadores que precisam se sustentar, que precisam ser vistos e respeitados pela sociedade e 

pelo poder público. Através desse documentário, muitas pessoas que nem conheciam essa 

realidade passaram a dar uma maior atenção na divisão dos materiais recicláveis, bem como se 

conscientizaram em ajudar a esses sujeitos.  

 Esta ação é importante, mas não é suficiente para retirá-los da condição que se 

encontram. Constantemente o trabalho dos catadores é positivado, atribuindo-lhes importância 

e valor perante a sociedade, porém continuam mal remunerados e sob condições precárias de 

trabalho e sobrevivência. 

Construir o documentário nos proporcionou uma série de aprendizados para nossa vida 

acadêmica, pessoal e que gerou uma visibilidade em uma parte da sociedade em localidades 

próximas, principalmente na cidade de Rolim de Moura-RO, gerando debates e comentários a 

essa pesquisa.  

Neste trabalho, abordamos a organização da RECICOOP, e como se deu a constituição 

desse grupo, trazendo aspectos e discussões como eles se organizavam no lixão, antes da criação 

da lei de resíduo sólido, ocasionando a retirada deles do lixão que passou a ser considerado 

como um ambiente perigoso e tóxico a todos que ali frequentavam.  

Luana Kaline da Silva trabalha com essa temática, abordando a questão social do meio 

ambiente, assim como suas consequências que trazem ao solo e a sociedade. Luana também foi 

nossa entrevistada e em sua dissertação ela aborda o que é a lei do resíduo sólido e as mudanças 

que ocorreram de 2014 em diante. Segundo Silva (2017): 

 

A Lei 12.305 (BRASIL, 2010) que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), que serve como instrumento para orientar as ações estratégicas na área 

ambiental e gerar resultados significativos para o desenvolvimento ambientalmente 

                                                           
11 O Movimento Nacional dos Catadores (as) de Materiais Recicláveis (MNCR) surgiu em meados de 1999 com 

o 1º Encontro Nacional de Catadores de Papel, sendo fundado em junho de 2001 no 1º Congresso Nacional dos 

Catadores (as) de Materiais Recicláveis em Brasília, evento que reuniu mais de 1.700 catadores e catadoras. Os 

cooperados da RECICOOP de Rolim de Moura Participam desse movimento nacional representando algumas 

cidades do estado.  
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sustentável e socialmente justo. Esta Lei aborda aspetos importantes como: a) redução 

do volume de resíduos gerados; b) ampliação da reciclagem, acoplada a mecanismos 

de coleta seletiva com inclusão social de catadores; c) responsabilização de toda 

cadeia de produção e de consumo pelo destino dos resíduos com a implantação de 

mecanismos de logística reversa; d) envolvimento dos diferentes entes federativos na 

elaboração e execução dos planos adequados às realidades regionais, vinculando 

repasse de recursos à elaboração de planos municipais, intermunicipais e estaduais de 

resíduos (SILVA, 2017, p. 23). 

 

 

Através dessa lei os lixões que eram a céu aberto, passam por uma transformação que 

determina que parassem com essas práticas nesses ambientes, e que imediatamente aterrassem 

os solos que até então eram contaminados e também não tinha uma preparação para armazenar 

alguns materiais tóxicos.  

Com a lei 12.305/2010 o volume de resíduos sólidos irá diminuir em lixões a céu aberto, 

tanto que ela assegura que para os mesmos só serão utilizados para depósito de materiais o que 

naturalmente não tem como ser reutilizado. E nesse sentido, existe uma estimativa que aumente 

em 20% a quantidade de material reciclável em todo país. E assim relata Antônio Bosi: 

 

Pelo que é possível concluir desses dados, a reciclagem no Brasil só tornou-se possível 

em grande escala quando o recolhimento e a separação dos resíduos se mostraram 

uma tarefa viável e de baixo custo, isto é, realizável por trabalhadores cuja 

remuneração compensasse investimentos de tecnologia para o surgimento do setor de 

produção de material reciclado. (BOSI, 2008, p. 104). 

 

Uma das vantagens que temos com a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS), é que ela institui responsabilidade compartilhada entre fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes. 

Outra questão que é de suma importância sobre essa lei é o que o poder público pode 

oferecer um auxílio aos catadores, lembrando que com o fechamento do lixão, os catadores se 

viram perdidos e sem resposta sobre o que poderia acontecer com eles a partir daquele 

momento. Sônia Pelisser em seu artigo intitulado Organização do trabalho dos catadores de 

materiais recicláveis de Foz do Iguaçu/PR traz abordagens sobre o trabalho formal e informal 

realizado pelos catadores: (...) a catação para quem não é vinculado à cooperativa tem a 

“vantagem” de permitir ao catador certa autonomia para definir os horários e a forma de 

organização de seu trabalho (PELISSER, 2010, p.178). 

Sonia trabalha com duas percepções de trabalho em suas entrevistas abordando 

catadores cooperados ou não. E comparando aos catadores de Rolim de Moura, vemos que não 



 

113 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

há uma possibilidade de escolha nessa organização, devido a renda ser muito baixa e os sujeitos 

não são valorizados enquanto trabalhadores devido a categoria informal.  

Outras características importantes no artigo da Sonia e ver a parceria do poder público 

com eles. Esses trabalhadores têm que atingir uma carga horária de trabalho e ficam presos a 

esse trabalho, e o que realmente acontece é “o Estado age buscando formalizar uma atividade 

informal” (PELISSER, 2010, p. 183).  

Os catadores autônomos realizam suas atividades quando podem e da maneira mais fácil 

de se trabalhar. Já os catadores de Rolim de Moura são catadores cooperados, mas sem auxílio 

do poder público e de qualquer empresa, e assim eles ficam privados dos direitos que deveriam 

receber.  

Em uma das nossas conversas com o grupo de catadores, cada um deles nos contou 

como ocorreu essa transição de sair do lixão na visão deles e como fariam para organizar como 

cooperativa. Nesses relatos eles nos contaram que a proposta entre poder público e do consórcio 

era que eles tivessem um lugar para que pudessem fazer a separação do lixo e também que a 

empresa licitante que ganhou o consórcio daria o maquinário necessário. 

 No entanto o que foi presenciado por todos do grupo é que essas promessas não tinham 

sido realizadas até o momento. O que nos relataram, na época da produção do documentário é 

que eles estavam sem energia e que a locadora do local que eles estavam tinha entrado com um 

pedido de despejo na justiça por falta de pagamento do aluguel. Tanto a energia como o aluguel 

ficaram acordado para a empresa licitante pagar, até eles passarem para o local final designado 

pelo poder público.  

Outro drama vivenciado por esses sujeitos que tem sua renda toda retirada da coleta, 

separação e venda de material reciclado é o fato de que a renda deles teve uma queda brusca, 

segundo o que relataram é que em quanto trabalhavam no lixão a céu aberto a renda variava de 

R$ 1,000.00 a R$ 1,500.00, agora a renda deles não passa de R$ 500.00. Um dos motivos que 

eles alegaram é que não possuem equipamento necessário, e um que exige uma certa urgência 

é a prensa  que serve para fardos de garrafa pet e papelão. Esse mesmo equipamento dá o direito 

de armazenar uma maior quantidade desses materiais e assim negociar um melhor preço. 

Antônio Bosi em sua pesquisa sobre os catadores relata que: 

 

As difíceis condições para a cata de recicláveis são marcadas também por uma 

concorrência quase insuportável para os catadores. Além de não se realizar nos dias 
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chuvosos, a produção de cada catador depende, principalmente, (a) de um bom 

relacionamento com moradores das cidades, (b) do conhecimento dos pontos mais 

promissores para a cata e (c) de se anteciparem aos seus próprios pares e ao caminhão 

do lixo.  (BOSI, 2008, p. 112) 

 

 

Essas condições relatadas no artigo de Antônio, algumas vezes são angustias 

presenciadas em nossos entrevistados. Durante a construção da pesquisa tivemos a 

oportunidade de gravar os catadores fazendo a coleta em alguns bairros e podemos ver que 

alguns moradores que estão acostumados com a presença deles, os ajudam e tem um bom 

relacionamento com os catadores. Mas, alguns moradores ainda desconhecem a realidade deles 

e esse convívio torna-se difícil em ambas as partes. 

A representante da cooperativa traz em sua fala, a indignação deles com relação ao poder 

público e promessas feitas, por parte da empresa que ficou destinada a se responsabilizar por 

eles. Perguntamos a Lucineide, qual a relação do poder público para a formalização da 

cooperativa? 

É ... de início, nóis. Logo que foi falado para gente que tinha que montar a cooperativa 

e tal.  É... Eles ... A gente foi chamado em uma audiência, foi prometido mil coisas do 

consórcio municipal, É... porque foi terceirizado esse serviço do consórcio, então eles 

prometeram muita coisa pra gente, equipamentos, barracão, um monte de coisa, que 

eles prometeram pra gente, só que a gente foi descobrindo que não podia ser feito as 

proposta, coisas assim... (...)  A gente  teve ajuda assim do poder legislativo, de alguns 

do legislativo no começo, e da prefeitura a gente não teve muita ajuda, porque foi 

terceirizado para o consórcio. Então... ficou uma coisa, meio, meio assim... Sem jeito 

de desenrolar (informação verbal).12 

 

 

Essa mudança de lixão para cooperativa acontecia em vários lugares ao mesmo tempo. 

Esse grupo de catadores precisavam se organizar em cooperativa ou associação, logo 

escolheram a cooperativa. A situação deles se complicou, pois tudo aquilo que tinha sido 

prometido, não se cumpriu. Em relatos eles nos contam que o barracão encontra sem energia, 

sem materiais próprios para o uso deles (prancha, esteira e sem os materiais que são muito 

importantes: EPI- equipamento de proteção individual). 

Eles contam que nessas audiências tudo parecia daria certo. Tanto o poder púbico quanto 

a empresa se demonstraram prestativos. Em trechos da dissertação de Luana vemos como foi 

esse processo. 

                                                           
12 Informação fornecida por Lucineide dos Santos Silva, em entrevista realizada no dia 18 de novembro de 2017 

na sede da Cooperativa dos Catadores de Recicláveis, em Rolim de Moura - RO.   
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[...] a prefeitura terceirizou a coleta de lixo para empresa Castrol. Após vencimento 

deste contrato a referida empresa passou a fazer parte do Consórcio Intermunicipal da 

Região Centro Leste do Estado de Rondônia (Cimcero), que desde então é responsável 

pelo serviço até a presente data sobre a gestão da SANERON a secretaria responsável 

(SANTOS, 2017, p. 25). 

 

Vemos a indignação deles quando se fala em renda para sobreviver. Em condições 

precárias eles não conseguem trabalhar e ter uma renda que dê para sustentá-los. Sem energia 

não há ventilação para ficar lá dentro, o barracão não tem muitos recursos, lá não tem água para 

o uso que precisam. E ressaltando um ponto importante é que eles ainda continuam em 

condições precárias e sem equipamentos, trabalhando expostos a todo e qualquer materiais 

cortante e tóxicos, devido não terem os equipamentos necessários.  

As condições antes no lixão eram consideradas de risco devido as condições vulneráveis 

em que os catadores se encontravam, pelo fato de ser um aterro sanitário a céu aberto, os 

catadores estavam sujeitos a uma extensa gama de doenças que proliferava naquele ambiente 

sem terem a noção do quão perigoso era, também tinha o fato de estarem expostos a todo e 

qualquer tipo de material perfuro cortante.  

A situação financeira que eles possuem hoje, nem se compara a que eles adquiriam no 

lixão. A renda é mínima, para eles se sustentarem, isso é quando tem. Devido a esse problema, 

eles não conseguem se manterem muitas vezes, e não conseguem nem pagar o INSS para uma 

garantia no futuro. 

 

É notável que o estabelecimento de uma jornada de trabalho definida é um ponto 

relevante para melhorar a qualidade de vida destas pessoas, sendo que o ritmo também 

é amenizado devido ao trabalho cooperativado se dar em um ambiente próprio para a 

execução das tarefas que executam (PELISSER, 2010, p. 183)  

 

 

Ressaltando que a criação da organização gera um rendimento melhor, menos 

trabalhoso e mais organizado, mas se tivesse a ajuda que eles precisam. Pois não há 

possibilidade de vender muitos materiais reciclados, atrapalhando o trabalho que realizam. 

A vantagem deles é que muitos vizinhos e parentes se ajudam tanto financeiramente 

quanto na ajuda com alimentação e medicamentos. Em relatos eles nos contam que os vizinhos 

por ali oferecem ajuda para o trabalho, logo essas relações demonstram a construção de uma 

solidariedade entre os trabalhadores.  
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O que o governo pretendia era tentar formalizar esse trabalho como os demais, mas 

mesmo assim ainda faltam muito o que ser feito pelos catadores, uma vez que tentar formalizar 

não garante que gere empregos, nem garante todos os direitos que eles possuem. Sonia ressalta 

em seu artigo: 

 

Assim, o que ocorre é uma aproximação aos parâmetros do trabalho dito formal, o que 

não significa dizer que abrange todos os direitos trabalhistas conquistados 

historicamente pela classe trabalhadora no Brasil, para os catadores, uma luta ainda a 

ser construída (PELISSER, 2010, p. 185). 

 

 

E o realmente deve ser feito “Fica evidenciado a necessidade de coparticipação entre 

governo, empresariado e população em um esforço para resolver o problema dos resíduos 

sólidos” (SANTOS, 2017, p. 27) A participação do poder público com os cooperados deveria 

ser de extrema participação, para se ter uma função efetiva com a realidade desses trabalhadores 

ao ponto de auxiliá-los, porque sem essa parceria não tem como eles resolverem tais problemas. 

Entretanto não adianta retirá-los da exposição de um lixão a céu aberto cheio de 

contaminações e colocá-los em um barracão onde eles também ficam expostos a doenças e 

acidentes, sem garantia de seus esforços e sem ter como se sustentar. 

Trazer Debates sobre esses temas “não é uma forma de oposição ao circuito de produção 

e circulação capitalistas, mas uma forma de ter em sua atividade de trabalho condições um 

pouco menos degradantes para a execução de seu trabalho” (PELISSER, 2010, p. 184).  

Temáticas como essas devem ser estudadas e aprofundadas para compreender quais as 

condições de vida desses sujeitos e o porquê essa realidade precisa ser vista pela sociedade em 

um todo.   

Considerações finais 

Essa pesquisa ainda está em andamento, porque a luta dos trabalhadores ainda precisa 

ser vista pela sociedade, já que não está sendo reconhecida como deveriam. O resultado após a 

produção do documentário onde realizamos entrevistas aos catadores cooperados na 

RECICOOP nos proporcionou muito aprendizado sobre diversas condições de vida e trabalho 

que envolve a saúde física e mental desses catadores.  

 Nesse sentido nossa investigação se baseia nas lutas e informalidade do trabalho. E 

Produzir esse documentário foi uma experiência maravilhosa. Nós enquanto acadêmicos de 
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história adquirimos um conhecimento e tanto, pois esta oportunidade contribuiu para pensar e 

compreender a história para além das discussões em sala, devido ter sido uma atividade prática. 

Na socialização do nosso documentário fizemos um convite a todos os cooperados e 

demais pessoas que também trabalham com essa temática, proporcionando um debate entre 

cooperados, acadêmicos e demais pessoas da sociedade. Para os cooperados essa visibilidade 

foi muito importante, pois conseguimos mapear as condições vividas por eles. 

As possibilidades de investigar e realizar futuros trabalhos nos permite aprofundar o 

estudo sobre as trajetórias desses trabalhadores para compreender os limites que os levaram a 

exercer o trabalho no lixão, qual a percepção deles sobre o poder público. Outra possibilidade 

a ser aprofundada consiste em dialogar com áreas voltadas ao meio ambiente, problematizando 

o conceito de sustentabilidade, proteção ambiental, em contraponto com as condições vividas 

pelos trabalhadores e ainda explicar o circuito de produção relativa a esta atividade e como os 

trabalhadores sustentam essa rede de relações que gera lucros altíssimos para as indústrias de 

transformação. 
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RESUMO: No presente trabalho analisamos a posição que ocupam os professores na divisão social do trabalho, 

sejam de rede pública ou privada. Buscamos no materialismo histórico-dialético e na tradição do pensamento 

marxista indicações que nos ajudassem a superar o emaranhado de dissensos que tem se construído ao tentar 

responder às seguintes perguntas: O professor é uma classe social ou categoria profissional? O magistério é um 

trabalho produtivo ou improdutivo no capitalismo? O professor é ou não um proletário? No desenvolvimento deste 

trabalho, apoiamo-nos nas contribuições de Buornicore (2009), Engita (1991), Gramsci (2004), Lenin (1982), 

Marx e Engels (1985, 1988, 2007), Marx (2001), Miranda (s.d), Saviani e Duarte (2012), Tumolo e Fontana (2008), 

Vorraber (1995), com os quais pudemos desenvolver reflexões que nos fizeram chegar às seguintes conclusões: 

Professor é uma categoria profissional que uma vez inserida numa empresa capitalista de ensino, converte-se em 

proletário, portanto em classe social; O magistério é um trabalho produtivo para a empresa capitalista de ensino, 

já no serviço público é improdutivo, do ponto de vista da reprodução do capital. Essas reflexões são importantes 

para situar o papel do professor na divisão social do trabalho no contexto do trabalho alienado no sistema capitalista 

considerando o conhecimento como meio de produção fundamental nesse sistema.  

 

Palavras-chave: Proletário. Professor. Educação. 

 

ABSTRACT: In the present work we analyze the position of teachers in the social division of labor, whether 

public or private. We seek in historical-dialectical materialism and in the tradition of Marxist thought indications 

that help us to overcome the tangle of dissent that has been built up by trying to answer the following questions: 

Is the teacher a social class or a professional category? Is teaching a productive or unproductive work in capitalism? 

Is the teacher a proletarian or not? In the development of this work, we support the contributions of  Buornicore 

(2009), Engita (1991), Gramsci (2004), Lenin (1982), Marx e Engels (1985, 1988, 2007), Marx (2001), Miranda 

(s.d), Saviani e Duarte (2012), Tumolo e Fontana (2008), Vorraber (1995), with which we were able to develop 

reflections that led us to the following conclusions: Teacher is a professional category that once inserted in a 

capitalist teaching company, he becomes a proletarian, therefore a social class; The magisterium is a productive 

work for the capitalist educational enterprise, and in the public service is unproductive, from the point of view of 

the reproduction of capital. These reflections are important to locate the role of the teacher in the social division 

of labor in the context of work alienated in the capitalist system considering knowledge as a fundamental means 

of production in this system. 

 

Keywords: Proletariat. Teacher. Education. 
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Introdução 

De acordo com Enguita (1989) “Sempre existiu algum processo preparatório para a integração 

nas relações sociais de produção, e com frequência, alguma outra instituição que não a própria produção 

em que se efetuou esse processo” (ENGUITA, 1989, p. 105). Essa é, em essência, a natureza da 

educação, que se desenvolveu e se especializou mais efetivamente na escolarização. Entretanto, a escola 

com a forma e o conteúdo que conhecemos hoje, é fruto das transformações da era moderna, surge como 

demanda dos avanços societários (relativos à sociedade feudal), decorrentes das revoluções burguesas 

na Europa. Na medida em que o capitalismo se estabelece como um modo de produção globalizado, o 

projeto de sociedade e de homem liberal, bem como, seu projeto educativo, também foi difundido em 

escala planetária. 

Marisa C. Vorraber Costa (1995) destaca que: 

 

[...] na sociedade moderna emergente inscreve-se o surgimento definitivo de uma 

civilização de base escolar que se consolidará, incessantemente, até os nossos dias. 

[...] é a esta instituição que cabe a tarefa de produção das normas e de transmissão 

cultural, deslocando para si o papel educativo anteriormente atribuído às comunidades 

e às famílias. (COSTA, 1995, p.75). 

 

As alterações nos processos educativos a que Costa (1995) se referem decorre das 

rupturas burguesas como processos revolucionários, assim entendidas, porque alteraram a 

sociedade em todas as suas dimensões de forma radical, representaram a síntese da polarização 

expressa no grau de avanço das forças produtivas que nos fins dos séculos XVII e início do 

XVIII encontravam limitações para seu desenvolvimento pleno nas formas do estado feudal 

absolutista. 

A transição do feudalismo para o capitalismo foi marcada por renhida luta política entre 

os interesses da realeza, nobreza e o clero, contra os quais se opunham os comerciantes e 

camponeses. Em diversos momentos essa luta assumiu formas violentas. Contudo, seja na sua 

forma de guerra civil, seja na de conspiração, em todos as ocasiões a luta de ideias esteve no 

centro da disputa, dando conteúdo, forma e direção política as forças que se opunham. 

Tratava-se de ganhar “corações e mentes” para os projetos societários de lado a lado. 

Nesse sentido, as ideias de manutenção da ordem feudal, anunciavam-se por meio dos dogmas 

difundidos pela Igreja Católica, que por um longo período se constituiu na expressão da lei e 

da ordem, mas também em instituição responsável por difundir um projeto de sociedade e de 

homem, educado pela lógica do poder constituído a partir da propriedade da terra. Contra essa 

perspectiva de homem e de sociedade, ergueu-se uma ideologia fundada na racionalidade 
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científica, que se expressava por meio de uma ácida crítica a tudo que estivesse fundado nas 

premissas da velha sociedade. Por essa perspectiva, a produção e popularização da ciência 

representava elemento político e ideológico com os quais se apetrecharam os liberais na luta 

por negar as ideias feudais e construir na massa do povo uma mentalidade burguesa. 

A medida em que essa luta foi se desenrolando e que a ciência foi ganhando terreno na 

sociedade assumiu um caráter cada vez mais estratégico para o projeto burguês, posto que, todo 

o modo de produção capitalista está assentado em bases científicas e na sua tradução prática, 

expressa na tecnologia. Sendo assim, a ciência se constituiu não apenas em instrumento 

ideológico, num “anti-dogma”, mas em cerne do modo capitalista de produção, uma vez que, o 

próprio capital só pode se reproduzir, contendo na sua estrutura nuclear, as conquistas da ciência 

e da tecnologia.  

Apoiados, por exemplo, nas leis da física newtoniana, nas sistematizações dos estudos 

sobre o elemento químico oxigênio e da combustão desenvolvidos por Antoine-Laurent 

Lavoisier, entre outros, as forças produtivas no capitalismo foram radicalmente alteradas com 

a revolução da base tecnológica que substituiu a manufatura pela indústria. A maquinaria elevou 

exponencialmente a capacidade das forças produtivas, o que exigia ciência não apenas para 

concepção e produção das máquinas, mas também para operá-las. 

Por uma necessidade política e ideológica, mas fundamentalmente prática, a burguesia 

se impôs como tarefa estratégica forjar uma instituição que se encarregasse da popularização 

da ciência e de educar o povo em larga escala para responder aos problemas que a vida moderna 

trouxe, partindo de uma perspectiva científica. Para tanto, os liberais instituíram a escola que, 

de início, como instituição foi revolucionária em seu conteúdo e forma, nos seus objetivos 

políticos, pedagógicos e metodológicos.  

 

Até a segunda metade do século XVIII a escola é dominada pela Igreja e as tarefas do 

mestre compreendem, prioritariamente, obrigações religiosas e comunitárias, ficando 

em segundo plano as ocupações de caráter educativo. A partir daí o movimento de 

emergência do estado-nação – que tende a formar concepções de moral não 

estritamente religiosas – somado ao fato de que o modelo cultural e educativo vigente 

não atende mais as exigências econômicas dos aparelhos de produção e nem às 

demandas sociais de formação da população, contribuem para o surgimento do 

processo de institucionalização e de estatização dos sistemas escolares.  (COSTA, 

1995, p. 76).  

 

Buscando alcançar esse fim, a burguesia erguerá a bandeira da escola pública gratuita 

e laica, para todos. Bandeira essa que se constituía de caráter estrutural, isso porque o modo de 
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produção capitalista se fundamenta no conhecimento, uma vez que, “as máquinas complicadas 

que a indústria criava [e continua a criar] não podiam [e continuam a não poder]13 ser 

eficazmente dirigidas pelo saber miserável de um servo ou de um escravo.” (PONCE, 1991, p. 

145). Por outro lado, a garantia da hegemonia da ideologia liberal passava essencialmente pela 

escola enquanto polo difusor da ciência e do modo de vida burguês. 

 Assim, a escola com o conteúdo e forma que conhecemos hoje, surge com as revoluções 

liberais e a constituições dos estados nacionais que concebeu a escola pública como parte do 

aparato estatal, com instalações públicas e um corpo de funcionários especializados e 

hierarquicamente organizados, voltados exclusivamente para a tarefa de educar as novas 

gerações numa mentalidade científica, sem os dogmas sob os quais se assentava o poder feudal. 

 Uma vez consolidada hegemonia do modo capitalista de produção, o capital passa a ser 

a potência da sociedade burguesa que tudo domina, constituindo-se no ponto de partida e de 

chegada da vida moderna (MARX, 2001), nesse contexto, a fabricação de mercadorias para fins 

de troca e a sua dinâmica de funcionamento, passaram a determinar a cultura moderna, influindo 

sobre todas as dimensões da vida. A escola moderna, concebida como centro formador do 

homem liberal, estrutura sua rotina de funcionamento tendo como referência a lógica de 

funcionamento do ambiente fabril no que diz respeito a utilização do tempo e espaço, mas 

também na hierarquização de funções, tanto entre educadores – diretores, supervisores, 

inspetores, professores, funcionários de apoio administrativo – quanto na relação entre alunos 

e professores.      

Essa dinâmica escolar, análoga a da fábrica, gera entre os diversos autores que estudam 

a educação numa perspectiva crítica, i.e., antiliberal, análises comparativas, sobre as 

características fundamentais dos trabalhadores fabris e os professores, procurando identificar 

que posição ocupam os profissionais da educação, em especial o professor, na divisão social do 

trabalho no capitalismo, buscando descrever elementos de similaridade entre estes e o 

proletariado, assim como as singularidades (tanto da natureza do trabalho quanto das 

profissões) que os diferenciam nos marcos da sociedade capitalista.  

 Neste artigo, procuraremos analisar alguns autores que nos possibilitam ter uma visão 

aproximada do nível da polêmica em torno da identidade profissional dos professores, frente ao 

                                                           
13 Trechos entre parênteses são acréscimos nossos. 
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fator das classes sociais e a questão da divisão social do trabalho na sociedade capitalista, bem 

como, as características e o papel da escola na contemporânea sociedade neoliberal. Para essa 

análise, adotamos como método o materialismo histórico-dialético, referenciando-nos 

sobretudo, nas categorias de análise marxistas de classe social, fração de classe, categoria 

profissional, trabalho produtivo e improdutivo. 

 Compreendemos que a relevância cientifica e social da localização precisa do papel da 

instituição escolar e do professor na sociedade atual é fundamental para se pensar e propor a 

formação dos professores, tanto na perspectiva crítica, que busca a construção de um novo 

mundo, fundamentado em novas relações sociais de produção, onde o usufruto do trabalho seja 

acessível a todos. Consideramos ainda que, no contexto da contemporaneidade o conhecimento 

como meio de produção de riqueza, de forma mais acentuada que nunca, redimensiona o papel 

da escola e dos profissionais que nela trabalham. 

O legado da tradição do debate marxista – o conceito de classes 

A luta dos trabalhadores em educação por valorização de seu trabalho, pelo 

reconhecimento social da função docente, diante do processo de precarização das condições de 

vida e de trabalho desses profissionais, somado a necessidade de atualização do trabalho 

pedagógico em consonância com as rápidas mudanças ocorridas no mundo do trabalho que 

impactam todas as dimensões sociais na contemporaneidade, trouxeram novas demandas para 

a formação de professores, chamou a atenção de muitos pesquisadores para a necessidade de se 

identificar com precisão o lugar que ocupam tanto a escola, quanto seus profissionais na divisão 

social do trabalho no capitalismo.  

Diante disso, há uma rica produção teórica e muita polêmica sobre o tema, sobretudo no 

que diz respeito aos esforços em buscar de uma definição mais precisa das características dos 

professores em quanto trabalhadores. A ênfase da controvérsia recai sobre as seguintes 

questões: 

 O professor é uma classe social ou categoria profissional? 

 O magistério é um trabalho produtivo ou improdutivo no capitalismo? 

 O professor é ou não um proletário? 
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A busca de respostas científicas a essas questões tem sido fontes mais de dissensos que 

de consensos, entretanto é na tradição do pensamento marxista onde se encontra mais acumulo 

teórico agregado sobre o tema e mais longe se chegou, ainda que neste campo de análise, 

também não tenha sido possível chegar ao consenso. Isso se deve, provavelmente, ao fato de 

no tocante a esse assunto, “[...]Marx não ter deixado nenhuma definição precisa ao longo de 

seu trabalho” (BUONICORE, 2009, p. 99), ainda assim, por sua força e precisão analítica o 

marxismo possibilitou ir mais longe nesse estudo, por isso o tomamos como referência no 

presente exame. 

A diversidade interpretativa dos textos de Marx e Engels sobre o conceito de classes 

deve-se primeiro ao fato de ambos os autores não terem como objeto de estudo as classes sociais 

em sentido stricto sensu e segundo, pelo fato desse termo aparecer de maneira diversa ao longo 

de suas obras, ligadas a aspectos como conjuntura, formação econômica ou modos de produção 

(ibidem). 

A utilização por Marx e Engels do conceito de classe está sempre relacionado ao estudo 

de um determinado tipo de sociedade concreta, fundada em determinado modo de produção, 

assim,  

A ideia de uma sociedade, exclusivamente polarizada entre duas classes fundamentais 

– por exemplo, operários e burgueses -, vincula-se com um determinado nível de 

abstração: o modo de produção capitalista. Mas os modos de produção puros não 

existem. Existem sim formações econômico-sociais concretas, que se atualizam nas 

diversas conjunturas. Nas sociedades reais convivem lado a lado diversos tipos de 

relações de produção. Embora exista quase sempre a predominância de uma sobre a 

outra. Esta supremacia nos permite definir uma sociedade como escravista, feudal, 

capitalista ou socialista. (BUONICORE, 2009, p. 100). 

 

 

Esta convicção de Buonicore (2009) se fundamenta na passagem d’O Capital em que 

Marx afirma: 

Os PROPRIETÁRIOS14 de mera força de trabalho, os de capital, e os de terra, os que 

têm por fonte de receita, respectivamente, salário, lucro e renda fundiária, em suma, 

os assalariados, os capitalistas e os proprietários de terra, constituem as três grandes 

classes da sociedade moderna baseada no modo capitalista de produção. 

Sem dúvida, a estrutura econômica da sociedade moderna desenvolveu-se mais ampla 

e classicamente na Inglaterra. Não obstante, mesmo nesse país não se patenteia pura 

essa divisão de classes. [...]” (MARX, 1985, livro 3, vol. 6, p. 1012) 

 

 

                                                           
14 Destaque do autor 
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 De onde se depreende, com base em Marx (1985), que a ideia do capitalismo como um 

modo de produção puro, cindido em duas classes exclusivamente, não corresponde a leitura que 

o autor faz dessa sociedade, ainda que este tome a burguesia e o proletariado como as duas 

classes fundamentais no capitalismo, não as concebe como únicas. 

 E em Lênin, no famoso texto Uma grande iniciativa (sobre o heroísmo dos operários na 

retaguarda. A propósito dos ‘sábados comunistas’): 

 

Chama-se classes a grandes grupos de pessoas que se diferenciam entre sí pelo seu 

lugar num sistema de produção social historicamente determinado, pela sua relação 

(as mais das vezes fixada e formulada nas leis) com os meios de produção, pelo seu 

papel na organização social do trabalho e, consequentemente, pelo modo de obtenção 

e pelas dimensões da parte da riqueza social de que dispõem. As classes são grupos 

de pessoas uns dos quais pode apropriar-se do trabalho do outro graças ao fato de 

ocupar um lugar diferente num regime determinado de economia social. (LÊNIN, 

1982, tomo 3, p. 150). 

 

 

Essa passagem de Lênin (1982) se reveste de importância para essa discussão porque 

auxilia no entendimento da ênfase dada no conjunto da obra de Marx a burguesia e ao 

proletariado no âmbito do capitalismo, que somada as contribuições, Buonicore (2009) nos traz 

a luz ainda, a instrutiva polêmica sobre o conceito de proletariado suscitada pela igualmente 

famosa nota de rodapé redigida por Engels (1988) no Prefácio à Edição inglesa de 1888 do 

Manifesto do Partido Comunista onde destaca: 

 

Por burgueses entende-se a classe dos capitalistas modernos, proprietários dos meios 

de produção social, que empregam o trabalho assalariado. Por proletariado, a classe 

dos trabalhadores assalariados modernos que, não tendo meios próprios de produção, 

são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviverem. (ENGELS, 1988, p. 

75). 

 

 A presente nota de Engels tem importância por um lado porque rompe com um conceito 

de proletariado restrito à classe operária, o que amplia o campo de atuação política da classe 

para além dos muros da fábrica mas, por outro lado, abriu caminho para interpretações 

apressadas e simplificadas sobre o conceito marxista de proletariado, que não consideram o 

conjunto da obra de Marx, Engels e Lênin em que essa temática é tratada e, portanto, não 

percebem que estes não tomam como pertencentes ao proletariado trabalhadores desprovidos 

dos meios de produção que vendem sua força de trabalho por um salário na realização de 

trabalhos domésticos ou avulsos, ou ainda, os que estão ligados a superestrutura jurídico, 

político e ideológica do estado, como funcionários públicos civis e militares, sacerdotes das 
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diversas denominações religiosas, intelectuais tradicionais, profissionais liberais e também não 

entrariam na definição de proletários, os trabalhadores que exercem funções de controle e de 

gestão do trabalho como gerentes e administradores das empresas, uma vez que esses 

profissionais exercem suas funções em nome dos patrões e a serviço direto dos seus interesses, 

contrários portanto, aos do proletariado (BUONICORE, 2009) i.e., “[...] o conceito de 

proletariado vai muito além do operário fabril tradicional, mas não chega a se confundir (ou se 

fundir) com o conjunto dos trabalhadores assalariados.” (BUONICORE, 2009, p. 105). 

 Essas reflexões de Buonicore (2009) nos são úteis por que limpam um cipoal de 

incompreensões e confusões conceituais e nos clareiam a visão para que possamos nos inserir 

de forma crítica frente a riqueza do debate que busca identificar o lugar do professor na divisão 

social do trabalho e sua identidade de classes, posto que, este debate é influenciado por certos 

vícios interpretativos presentes na polêmica marxista sobre o conceito de classe e de 

proletariado. 

A identidade de classe do professor 

  A oposição entre o caráter cada vez mais social da produção e a apropriação privada, se 

materializa na escola na forma de dilema, uma vez que por um lado o sistema capitalista 

necessita fazer avançar a ciência e populariza-la como necessidade objetiva do 

desenvolvimento e dinamização do processo de acumulação de capitais. Mas, por outro lado, 

por ser o conhecimento um meio de produção fundamental (assim como as terras, minas e 

fábricas), deve ser controlado pela burguesia, portanto, concentrado e acessível a poucos. 

A solução proposta pela burguesia para essa questão, obedece a mesma lógica da 

repartição das demais riquezas produzidas no capitalismo, i.e., deve ser oferecido ao 

proletariado o mínimo necessário para que estes cumpram seu papel ativo e subalterno na 

produção. 

A partir desse primado, ergue-se o modelo de educação escolar dual ou diferenciado: 

uma proposta de formação humanística que prepara os intelectuais dirigentes das funções 

estatais, destinado aos filhos da burguesia e outra destinada ao proletariado, ao qual é ofertado 

a formação básica, para que estes possam exercer suas funções de forma minimamente 

qualificada no processo de produção. 
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A escola no capitalismo segue, portanto, a mesma lógica da divisão social do trabalho 

neste sistema. Em verdade, ela é o modelo sintético desta divisão, uma vez que, como já haviam 

destacado Marx e Engels: “A divisão do trabalho só surge efetivamente, a partir do momento 

em que se opera uma divisão entre o trabalho material e intelectual” (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 35). Dito de outra forma: a divisão social do trabalho entre os que pensam e os que executam, 

é o fundamento da proposta de escola dual, com perspectivas educativas distintas, para 

burgueses e proletários.  

A respeito da dualidade do projeto educacional burguês, A. Gramsci fez uma 

caracterização precisa no que se refere ao conteúdo e forma dessa escola: 

[...] A divisão fundamental da escola em clássica e profissional era um esquema 

racional: a escola profissional destinava-se às classes instrumentais, enquanto a 

clássica destinava-se às classes dominantes e aos intelectuais. O desenvolvimento da 

base industrial, tanto na cidade como no campo, gerava a crescente necessidade do 

novo tipo de intelectual urbano: desenvolveu-se, ao lado da escola clássica, a escola 

técnica (profissional mas não manual). (GRAMSCI, A.2004, p. 32 – 33). 

 

Neste sentido, a luta por uma escola pública, democrática, laica, e de qualidade 

socialmente referenciada se materializa como parte fundamental constituinte da luta pela 

superação do sistema capitalista, por isso, é correto o que Saviani e Duarte afirmam: 

[...] a luta pela escola pública coincide com a luta pelo socialismo. Tal tese está 

apoiada na análise de uma contradição que marca a história da educação escolar na 

sociedade capitalista. Trata-se da contradição entre a especificidade do trabalho 

educativo na escola – que consiste na socialização do conhecimento em suas formas 

mais desenvolvidas – e o fato de que o conhecimento é parte constitutiva dos meios 

de produção que, nesta sociedade, são propriedade do capital e, portanto, não podem 

ser socializados15. (SAVIANI; DUARTE. 2012, p.2). 

 

 Nessa perspectiva que abordam Saviani e Duarte (2012), ara que se possa dar 

consequência a luta pelo fortalecimento da escola pública, com qualidade socialmente 

referenciada, que assegure a socialização plena do conhecimento, como dimensão estratégica 

                                                           
15O socialismo como modo de produção, consiste fundamentalmente em três aspectos centrais: 

 1) socialização dos meios de produção FUNDAMENTAIS (terras – solo e subsolo, fábricas, fontes de matéria-

prima, florestas, rios, estradas portos aeroportos.  Os autores agregam aqui, uma contribuição a teoria do 

socialismo, a inclusão do conhecimento como meio de produção fundamental;2) Elevação sempre crescente das 

condições de vida das massas trabalhadoras; 3) Classe operária no Poder Político por meio de seu Partido, o Partido 

Comunista. 
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da luta geral pela socialização dos meios de produção há que se definir de forma rigorosamente 

precisa o caráter e o papel do professor na divisão social do trabalho.   

 Tão controversa quanto o conceito de proletariado tem sido a discussão sobre a natureza 

do trabalho docente no capitalismo, pois se apresenta imbricada de contradições. Tomamos, 

pois, como exemplo os estudos realizados por Miranda16, Enguita (1991), Tumolo e Fontana 

(2008). 

 Kenia Miranda em seu estudo A natureza do trabalho docente na acumulação flexível 

cumpre um importante papel de polemizar com as concepções que procuram reduzir a natureza 

desse trabalho a mera relação professor-aluno e as técnicas de ensino, quando já no primeiro 

parágrafo afirma a necessidade de se compreender “[...] que local de trabalho é a escola e sua 

relação com a sociedade capitalista contemporânea” (MIRANDA, s.d. p.1), e ainda quando 

demarca campo com as concepções critico-reprodutivistas quando diz “[...] a natureza da escola 

e da produção de bens materiais não é equivalente, cada uma guarda suas formas sociais 

correspondentes.” (ibidem). Entretanto ao se referir ao caráter de classe da função docente, 

ainda que a autora leve em consideração o primado marxista de que as classes fundamentais da 

sociedade moderna baseada no regime capitalista de produção, são constituídas por “[...]aquelas 

proprietárias dos meios de produção e aquelas proprietárias exclusivamente da mercadoria 

forças de trabalho” (ibidem.), comete uma série de imprecisões teóricas tomando-se o marxismo 

como referência. 

 Por exemplo, no parágrafo em que a autora afirma: 

 

Entendemos que o professor é um trabalhador que vende a sua força de trabalho para 

uma instituição educacional (estatal ou privada) e que sobrevive desse trabalho e não 

de outro. O professor realiza um trabalho de grande valor de uso, sendo remunerado 

para seu exercício na divisão social do trabalho (MIRANDA, s.d. p. 3.). 

  

 

 Quanto a isso, destacamos que há uma diferença qualitativa entre o trabalho do professor 

da rede privada e o da pública, pois o primeiro produz mais-valor, ao passo que o segundo não. 

O professor da rede particular de ensino além de produzir uma valor de uso, também produz 

valor de troca, mais que isso, produz um sobre valor, que o burguês dono da instituição de 

ensino se apropria e vende no mercado em forma de serviços educacionais, já os profissionais 

                                                           
16 Mestranda em educação, Universidade Federal Fluminense, membro do núcleo de Estudos, Documentação e 

Dados sobre Trabalho e Educação (NEDDATE – UFF). Texto não datado.  
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das escolas públicas não estão subordinados diretamente a essa lógica, ainda que o professor da 

rede privada de ensino e o da pública sejam assalariados, a natureza produtiva de ambos os 

trabalhos, do ponto de vista da reprodução do capital é qualitativamente diferente, diferença 

essa essencial, mas omissa na análise de Miranda. Ainda nessa mesma linha de análise afirma 

que: 

[...] com essa ferramenta – o conhecimento – o profissional não exerce sua profissão. 

Ele precisa tornar-se um trabalhador assalariado, vender sua força de trabalho no 

“mercado educacional”, seja essa venda efetivada para entes públicos ou privados. É 

nesse sentido, que afirmamos acima que o professor se assemelha a um soldador, 

quando o domínio dos fundamentos do trabalho não lhe garante a existência enquanto 

trabalhador individual, e que, portanto, deve tornar-se um “trabalhador coletivo”, deve 

subsumir-se às relações sociais capitalistas. O seu conhecimento, na verdade, é uma 

ferramenta imaterial de trabalho. 

A tendência de um processo crescente de alienação (ou perda de autonomia) do 

trabalho docente e de transformações essenciais em sua forma nos leva a concluir que, 

enquanto relações historicamente determinadas, o trabalho docente tende a uma 

subsunção real ao capital (MIRANDA, s.d. p. 10). 

 

 Ainda que Miranda esteja a se referir aqui à relação do professor com o conhecimento 

como “ferramenta”, esse elemento não é suficiente para que se estabeleça semelhanças ou 

diferenças  entre a natureza do trabalho docente e a de um soldador, ou qualquer outro operário, 

posto que, do ponto de vista das classes ou os “[...]proprietárias dos meios de produção e aquelas 

proprietárias exclusivamente da mercadoria forças de trabalho”, como a própria autora 

conceitua na página 3 de seu texto, o que os aproxima ou os distancia como classe é, como disse 

Lênin (1982), o lugar que ocupam “num sistema de produção social historicamente 

determinado” e também “pelo modo de obtenção e pelas dimensões da parte da riqueza social 

de que dispõem”, sob esse primado, a relação que os trabalhadores exercem com seus 

“instrumentos de trabalho” não faz a menor diferença. 

 O sociólogo espanhol Mariano Fernandez Enguita, constituiu-se em referência 

internacional no que concerne aos estudos relacionados a profissão docente e a natureza do 

trabalho do professor no sistema capitalista de produção, para ele 

 

A proletarização é o processo pelo qual um grupo de trabalhadores perde, mais ou 

menos sucessivamente, o controle sobre seus meios de produção, o objetivo de seu 

trabalho e a organização de sua atividade. 

Obviamente, as condições de vida e trabalho dos professores não são as dos 

estivadores ou dos operários da indústria automobilística, mas isso não nos deve 

impedir de ver que, como categoria, os docentes encontram-se submetidos a processos 

cuja tendência é a mesma que para a maioria dos trabalhadores assalariados: a 

proletarização. (ENGUITA, 1991, p. 46 – 47). 
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  A análise de Enguita (1991) procura mostrar que o rebaixamento das condições de vida 

do professorado constitui-se num processo que leva à [...], ou para usar as palavras do próprio 

autor, “cuja tendência [...]” é a proletarização. Trata-se neste exame de um ato de fé e não da 

coisa em si, posto que, condições de vida análogas as de um proletário não são suficientes para 

a constituição de uma classe em si, ainda que as condições de vida material, crie no 

professorado, um campo de possibilidades para que uma parte da categoria venha a adquirir 

identidade com o proletariado e desenvolva uma consciência de classes para sí. Todavia, esse 

salto qualitativo nas formas de consciência não ocorre de forma espontânea. Para que se 

efetivem, há que haver a intercedência do elemento educativo, do Partido Comunista, como 

síntese da tomada de consciência coletiva do proletariado e como escola de educação popular. 

Do contrário, o máximo que pode ocorrer é o que já ocorre com a massa do povo constituinte 

dos extratos mais pobres da sociedade, o desenvolvimento de um senso comum proletário com 

tendência a degenerar em criticismo pequeno burguês, ou uma postura defensiva das ideias que 

coloca cada um dos indivíduos no lugar que estão. 

 Mesmo porque, como bem destaca Enguita (1991) nesta passagem já citada, 

“[...]Obviamente, as condições de vida e trabalho dos professores não são as dos estivadores ou 

dos operários da indústria automobilística[...]” i. e. as condições de vida podem ser análogas 

mas não são iguais. Nesse sentido, as análises que expressam a ansiedade no estabelecimento 

de igualdades entre o professorado e o proletariado, utilizando-se do referencial crítico sem 

considerar, todo o rigor metodológico das categorias de análise desenvolvidas por Marx, levam 

a obliteração desta teoria. 

     Mais à frente, no mesmo texto, Enguita se aproxima do centro do problema, apesar de não 

ver sentido na discussão entre os marxistas sobre se os professores são proletários ou não, uma 

vez que segundo ele, “[...] os docentes, como a grande maioria dos trabalhadores assalariados, 

produzem um ‘sobretrabalho’ e, tratando-se do setor privado, uma mais-valia, da qual se 

apropriam seus empregadores. [...]” (ENGUITA, 1991, p.49). Dito dessa forma, leva-se a 

entender que mesmo os docentes do setor público geram um “sobretrabalho” o que não é 

verdade, uma vez que o serviço prestado ao conjunto da população por meio da popularização 

do saber, ainda que esteja incorporado a lógica geral do sistema capitalista de produção, 

portanto, em última análise, a serviço da reprodução do capital, se realiza como trabalho 

socialmente necessário e não como sobretrabalho. No mesmo parágrafo o autor reconhece isso, 
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contradizendo a generalização inicial ao afirmar “[...] quanto ao setor público, não podem 

produzir nem deixar de produzir mais-valia porque não produzem valor, já que o setor público 

não produz para o mercado. [...]” (ibidem.). 

 Marx nos indica o caminho para sairmos desse emaranhado a que a análise de Enguita 

nos conduz, no capítulo X d’O Capital onde ele expõe o Conceito de mais valor relativo, diz 

ele: 

À prolongação do trabalho do trabalho excedente corresponderá a redução do trabalho 

necessário, ou parte do tempo de trabalho que o trabalhador até agora utilizava 

realmente em seu benefício transforma-se em tempo de trabalho para o capitalista. O 

que muda não é a duração da jornada de trabalho, mas seu modo de repartir-se em 

trabalho necessário e trabalho excedente. (MARX, 1988, livro 1, vol. 1, p. 360)      
 

 

 O que nos interessa nessa passagem é destacar que o processo de produção de mais valor 

contém um trabalho socialmente necessário e outro excedente, o que corresponderia a dizer na 

análise de Enguita (1991), que esse trabalho socialmente necessário, “[...]não produz para o 

mercado [...]” como se fosse possível a materialização da produção, para o mercado, sem a 

força de trabalho do trabalhador, ou como se fosse possível uma infra-estrutura econômica 

descolada de uma superestrutura jurídica política e ideológica, ou dito de outra forma, um 

mercado sem estado. 

 Por sua vez Tumolo e Fontana abordam o problema procurando diferenciar o conteúdo 

do trabalho realizado pelo professor da rede pública, do da rede privada, porque para eles o 

professor da rede privada de ensino pode ser considerado na condição clássica de proletário 

uma vez que: 

[...] Nessa situação, o professor vende sua força de trabalho ao proprietário de escola, 

produz uma mercadoria – ensino – que pertence a este último, e, ao fazê-lo, produz 

mais-valia e, consequentemente, capital, o que o caracteriza como um trabalhador 

produtivo. (TUMOLO; FONTANA, 2008, p. 168). 

 

 

 Ou seja, produtivo do ponto de vista do capitalismo, entretanto, “[...] o professor da 

escola pública [...] produz valor de uso e não valor de troca e, portanto, não produz nem valor 

nem mais-valia.” (ibidem) por isso, “[...] não pode ser considerado um trabalhador produtivo” 

(ibidem) do ponto de vista da reprodução direta de capital. 

 Tumolo e Fontana (2008) fazem ainda uma crítica ao mencionado texto de Enguita 

(1991), quando este autor faz uma diferenciação entre proletários, profissionais, e 

semiprofissionais e inclui os docentes nesta última classificação, para eles  
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[...] profissionais (e também semiprofissionais) e proletários são duas compreensões 

de planos analíticos e políticos distintos. Ele não percebeu que a discussão sobre 

profissionais, ou categoria profissional, é referente ao processo de trabalho e que a de 

proletário diz respeito ao processo de produção de capital. Dessa forma, a 

compreensão de proletarização como antagônica à de profissionalização, defendida 

por Enguita e incorporada na análise de quase todos os outros autores, fica sem 

sentido. No fundo Enguita também não diferencia processo de trabalho e processo de 

produção e, por isso, confunde categoria profissional com classe social. Ora, 

professores que têm, parcial ou totalmente, características de ‘profissionais ou 

semiprofissionais’ podem ser ou não proletários. Esta condição de classe não depende, 

como vimos, de tais características, mas sim da relação social de produção na qual o 

professor esteja inserido. (TUMOLO; FONTANA, 2008, p. 172).   

 

   

Ou seja, o que determina a condição de proletário ou não do professor é o seu papel na 

reprodução direta do capital, que está ligada com o trabalho socialmente desnecessário. Se o 

professor não realiza sobre-trabalho, tão logo, não é proletário.  

Conclusão 

Como já foi assinalado nesse artigo, uma justa definição do caráter da profissão docente 

assume papel estratégico para a organização dos trabalhadores, para definição de uma tática de 

lutas que leve em consideração as características reais do conteúdo de classes desses 

trabalhadores, que aponte para uma política educativa desses profissionais que eleve o nível de 

sua consciência política, que contribua com a marcha civilizatória da humanidade pela 

superação do capitalismo. 

Para isso, é mister identificar exato lugar do professor na divisão social do trabalho, e 

de que forma o trabalho desses profissionais contribui para a reprodução do capital. 

Nesse sentido, a maioria das análises que procuram definir o lugar da função docente 

no capitalismo pecam primeiro porque não estabelecem relação entre o trabalho do professor e 

aquilo que é essencial na produção capitalista, ou seja, a extração de mais valor, que se dá 

através do trabalho excedente ao necessário para que seja reproduzida sua força de trabalho. 

Esse é, portanto, o elemento central definidor do conteúdo de classe de uma categoria 

profissional. Trata-se de definir como esses trabalhadores contribuem diretamente para a 

produção de mais valor no capitalismo.  

Segundo, ao invés de considerar esse elemento central, a maioria dos autores procuram 

caracterizar os professores por sua renda salarial, pelas condições de trabalho, pela perda do 
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controle do processo de trabalho, pelas condições gerais de vida, etc. pecam, então, por ficarem 

presos a manifestação do fenômeno e não a sua essência. 

 Diante questões aqui levantadas  

 O professor é uma classe social ou categoria profissional? 

 O magistério é um trabalho produtivo ou improdutivo no capitalismo? 

 O professor é ou não um proletário? 

  Concluímos que  

1. Professor é uma categoria profissional que uma vez inserida numa empresa 

capitalista de ensino, converte-se em proletário, portanto em classe social;  

2. O magistério é um trabalho produtivo para a empresa capitalista de ensino e do 

ponto de vista dos interesses imediatos do capital, já o magistério no serviço 

público de ensino, é improdutivo; 

3. Como produtor de mais valor na rede privada de ensino, que vende sua força de 

trabalho a um capitalista, o professor é um proletário, mas como funcionário 

público, professor da rede pública de ensino, ou como professor autônomo (que 

dá aulas particulares em domicílio, por exemplo) é um trabalhador assalariado, 

mas não pode ser considerado proletário por não contribuir diretamente com a 

reprodução do capital;  

Por fim, retomemos o papel da escola dentro da dinâmica geral do sistema capitalista, 

uma vez que essa instituição com o conteúdo e forma que conhecemos hoje, foi uma invenção 

do capitalismo, é mister compreender que papel cumpre a escola hoje. 

Diante disso pode-se dizer que mais do que nunca a escola tem papel central nos marcos 

desse sistema, sobretudo na contemporaneidade em que, é impossível o capitalismo se 

desenrolar sem que o conjunto da sociedade domine os códigos da ciência, seja para produzir, 

seja para consumir. 

O capitalismo é um sistema que necessita se revolucionar constantemente e para isso, 

tem como base, a necessidade de avanços no campo da ciência e tecnologia. Para tanto, a escola 

segue tendo caráter estratégico, por ser a principal instituição de difusão das novidades 

científicas, na formação de mão de obra qualificada – para atuar nos vários ramos da indústria, 

do comércio e de serviços – assim como, de consumidores dos novos produtos de auto valor 
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agregado, com um grau de sofisticação, que só se tornam acessíveis ao universo de pessoas 

letradas. 

Diante do exposto, pode-se afirmar que a oposição entre o caráter cada vez mais social 

da produção e a apropriação privada, se materializa na escola na forma de dilema, uma vez que 

por um lado o sistema capitalista necessita fazer avançar a ciência e populariza-la como 

necessidade objetiva do desenvolvimento e dinamização do processo de acumulação de 

capitais. Mas, por outro lado, por ser o conhecimento um meio de produção fundamental (assim 

como as terras, minas e fábricas), deve ser controlado pela burguesia, portanto, concentrado e 

acessível a poucos. 

A solução proposta pela burguesia para essa questão, obedece a mesma lógica da 

repartição das demais riquezas produzidas no capitalismo, (i. e.), deve ser oferecido ao 

proletariado o mínimo necessário para que estes cumpram seu papel ativo e subalterno na 

produção. 

A partir desse primado, ergue-se o modelo de educação escolar dual ou diferenciado: 

uma proposta de formação humanística que prepara os intelectuais dirigentes das funções 

estatais, destinado aos filhos da burguesia e outra destinada ao proletariado, ao qual é ofertado 

a formação básica, para que estes possam exercer suas funções de forma minimamente 

qualificada no processo de produção. 

A escola no capitalismo segue, portanto, a mesma lógica da divisão social do trabalho 

neste sistema. Em verdade, ela é o modelo sintético desta divisão. Dito de outra forma, a divisão 

social do trabalho entre os que pensam e os que executam, é o fundamento da proposta de escola 

dual, com perspectivas educativas distintas, para burgueses e proletários. Assim como a 

repartição das riquezas materiais no capitalismo são feitas de forma desigual, as riquezas 

culturais também o são. 

A luta, portanto, é por desconcertar o capital em todas as suas formas. 
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo identificar as questões de reprodução de desigualdades sociais na Base 

Nacional Comum Curricular e averiguar, também, as questões de ideologia e poder nela presentes. O estudo teve 

como fundamento o seguinte questionamento: como são apresentadas as questões de poder e ideologia impostas 

pelo currículo de acordo com a Base Nacional Comum Curricular na teoria crítica? Este contexto é fruto da 

disciplina Currículos da Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental e baseado em um texto de 

abordagem analítico-crítica como objetivo de aprofundamento de conhecimento. Para tal, Althusser (1980), Apple 

(1999), Bourdieu e Passeron (1975), e Silva (1999) foram os aportes teóricos estudados. A partir desse estudo 

bibliográfico, foi possível concluir que o currículo que segue as referências da BNCC é um reprodutor das 

desigualdades sociais, pois faz uso da ideologia e do poder. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo. Desigualdades sociais. Base Nacional Comum Curricular. 

 

ABSTRACT: This article aims to identify the issues of reproduction of social inequalities in the National 

Curricular Common Base and to ascertain also the questions of ideology and power present in them. The study 

was based on the following question: how are the issues of power and ideology imposed by the curriculum in 

accordance with the National Curriculum Base in critical theory presented? This context is the result of the 

discipline Curricula of Early Childhood Education and Early Years of Primary Education and based on a text of 

analytical-critical approach as an objective of deepening knowledge. For this, Althusser (1980), Apple (1999), 

Bourdieu and Passeron (1975), and Silva (1999) were the theoretical contributions studied. From this bibliographic 

study, it was possible to conclude that the curriculum that follows the BNCC references is a reproducer of social 

inequalities, since it makes use of ideology and power. 

 

KEYWORDS: Curriculum. Social differences. National Common Curricular Base. 

 

Introdução 

O presente trabalho tem como objetivo identificar o processo de reprodução de 

desigualdades sociais e averiguar os temas de ideologia e poder apresentados na Base Nacional 

Comum Curricular, cuja criação teve como propósito padronizar o ensino no Brasil. 
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Assim, este estudo apresentará uma breve crítica acerca da nova Base Nacional Comum 

Curricular e, também, uma análise do currículo a partir da teoria crítica. 

A teoria crítica afirma que o currículo não é neutro, sendo visto como uma questão de 

poder e como um repetidor de ideologias. Assim, nesse âmbito, o currículo é um reprodutor das 

desigualdades sociais, uma vez que, ao valorizar um conhecimento em detrimento de outro, 

pode causar a exclusão de algum grupo de informações. Os conteúdos são escolhidos a partir 

da sociedade que quer-se formar, ou seja, corpos dóceis, que aceitam e vislumbram o que a 

classe dominante deseja. 

De acordo com a BNCC, as escolas deverão seguir um padrão de ensino e, para tal, 

deverão elaborar seu próprio currículo escolar. A Base sofrerá críticas, as quais serão citadas 

mais adiante. Nota- se, contudo, que a BNCC está ligada às questões de ideologia e poder, uma 

vez que favorece a classe dominante, seja direta ou indiretamente. Pois a mesma seja de forma 

direta ou indireta está favorecendo a classe dominante. 

De acordo com as informações obtidas até então, foi realizado um estudo bibliográfico 

com o objetivo de mostrar que o currículo estimula desigualdades sociais. Esse fato é percebido 

ao verificar-se que ele mostra, de alguma maneira, a expectativa de criar seres acomodados, os 

quais não interpelam ou refletem acerca de sua realidade social.  

 

Currículo, desigualdade social, ideologia e poder. 

O currículo escolar compreende tudo o que a sociedade considera necessário ser 

ensinado aos alunos ao longo de seu período escolar. De acordo com Silva (1999, p.15), “se 

quisermos recorrer à etimologia da palavra “currículo”, que vem do latim curriculum, “pista de 

corrida”, podemos dizer que no curso dessa “corrida” que é o currículo acabamos por nos tornar 

o que somos”.  

O currículo escolar é parte da construção social do indivíduo, além de determinar formas 

e valores de poder existentes na escola, tal como o processo de reprodução da cultura. Silva 

(1999, p.46) salienta que “o conhecimento corporificado no currículo é um conhecimento 

particular. A seleção que constitui o currículo é o resultado de um processo que reflete os 

interesses particulares das classes e grupos dominantes”. Ainda, de acordo com o autor, as 

teorias tradicionais eram teorias de aceitação, ajuste e adaptação.  
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A teoria crítica contrapõe as tradicionais, ao questionarem o status quo, ao 

responsabilizá-lo pelas desigualdades e injustiças sociais, ao interrogar e buscara transformação 

radical da sociedade. A teoria crítica procura entender as diversas formas de opressão sofrida 

por grupos sociais ao revelar estruturas ocultas presentes nesse processo. Tais estruturas 

formam sujeitos conscientes das relações de poder em que estão inseridos. Essa teoria 

questiona, ainda, a forma como o currículo é inserido nas instituições escolares ao compreender 

a presença de determinados conteúdos disciplinares. Silva salienta que: 

As teorias tradicionais se concentram, pois, nas formas de organização e elaboração 

do currículo. Os modelos tradicionais do currículo restringiam-se à atividade técnica 

de como fazer o currículo. As teorias críticas sobre o currículo, em contraste, 

começam por colocar em questão precisamente os pressupostos dos presentes arranjos 

sociais e educacionais. (SILVA, 1999, p. 30) 

De acordo com a teoria crítica, o currículo escolar reproduz desigualdades sociais, pois 

faz com que pessoas de classes dominadas obedeçam a elite tornando-se, dessa forma, 

alienadas. As classes dominantes, por sua vez, aprendem a manter-se no poder. Como pontua 

Silva (1999, p.32), “a ideologia atua de forma discriminatória: ela inclina as pessoas das classes 

subordinadas a submissão e a obediência, enquanto as pessoas das classes dominantes 

aprendam a comandar e controlar, ou seja a função da escola é de reproduzir a ideologia 

dominante”. A autora Gomes (2015) reforça ao dizer: 

Na teoria crítica procura-se abordar conteúdos que estejam interligados à realidade 

dos educandos, tais como a desigualdade social, com vista à transformação da 

sociedade, além de reconhecer que é pela cultura que a escola transmite as 

experiências acumuladas socialmente aos alunos. Ainda estabelece uma crítica na 

forma como o currículo é implementado dentro da escola de forma controladora, 

havendo a necessidade. (GOMES, 2015, p. 6) 

Portanto, o currículo não é neutro, uma vez que os conteúdos nele presentes são 

selecionados e escolhidos a partir do poder, da hegemonia e da ideologia; ou seja, do interesse 

da classe dominante. Segundo Silva (1999, p. 46), “Apple vê o currículo em termos estruturais 

e relacionais. O currículo está estreitamente relacionado às estruturas econômicas e sociais mais 

amplas. O currículo não é um corpo neutro, inocente e desinteressado de conhecimento”.  

A seleção de conteúdos está diretamente vinculada a conteúdos considerados 

importantes e necessários em função dos interesses das classes dominantes. De acordo com 

Silva (1999, p. 15), “o currículo é sempre o resultado de uma seleção: de um universo mais 
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amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que vai construir, precisamente, o 

currículo”.  A seleção está ligada a questões relativas à manutenção do poder, pois privilegia 

conteúdos que interessam a um grupo em particular. Sendo assim, esses conteúdos impõe a 

cultura desse grupo, e excluem os indivíduos das classes dominadas. Sendo assim este processo 

consiste em alcançar um objetivo de hegemonia de poder. De acordo com Silva:  

O currículo da escola está baseado na cultura dominante: ele se expressa na linguagem 

dominante, ele é transmitido através do código cultural dominante. As crianças das 

classes dominantes podem facilmente compreender esse código, pois durante toda sua 

vida elas estiveram imersas, o tempo todo desse código. Esse código é natural para 

elas. Elas se sentem à vontade no clima cultural e afetivo construído por esse código. 

É o seu ambiente nativo. [...] Em contraste, para as crianças e jovens das classes 

dominadas, esse código é simplesmente indecifrável. Eles não sabem do que se trata. 

(SILVA, 1999, p. 35)  

Sendo assim, como resultado do processo exposto acima, crianças de classes dominantes 

têm um bom desempenho escolar e podem, dessa forma, alcançar ensino superior, 

provavelmente, melhores posições no mercado de trabalho, no futuro. Por outro lado, crianças 

de classes subordinadas, por sua vez, apresentam tendem a apresentar desempenho escolar 

precário por razão do currículo adotado e, consequentemente, a ter um futuro profissional 

incerto, pois, em termos gerais, são excluídas, sua cultura é desvalorizada e seguem a cultura 

da classe hegemônica.  

De acordo com Bourdieu e Passeron, (1975), a dinâmica da reprodução social está 

centrada no processo de reprodução cultural. É a reprodução da cultura dominante que garante 

a reprodução mais ampla da sociedade. A cultura que tem prestígio e valor social é justamente 

aquela das classes dominantes, a saber: seus valores, gostos, costumes, hábitos, comportamento, 

ações.  Silva (1999, p. 6), salienta que “ao considerar o contexto em que está inserido, a escola, 

bem como o currículo, está submetida aos aspectos econômicos e sociais ao qual participa, em 

que este corresponde aos interesses dos grupos dominantes”. 

Para Althusser (1980), a escola contribui com a reprodução da sociedade capitalista ao 

transmitir, através das disciplinas adotados por ela, ideologias que estimulam o indivíduo a ver 

os arranjos sociais existentes como bons e desejáveis. O currículo escolar atual é pode agir 

como instrumento de autenticação de desigualdades sociais ao manter a hegemonia das classes 

dominantes sobre as classes dominadas, dado o acesso desigual à cultura em função da classe 

de origem. Os autores Bourdieu e Passeron ajudam-nos a repensar a atuação da escola a partir 
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da forma como ela é concebida ideologicamente e também das suas reais funções na 

manutenção desigualdades sociais. Como pontua Althusser: 

A Escola ensina também as «regras» dos bons costumes, isto é, o comportamento que 

todo o agente da divisão do trabalho deve observar, segundo o lugar que está destinado 

a ocupar: regras da moral, da consciência cívica e profissional, o que significa 

exactamente regras de respeito pela divisão social-técnica do trabalho, pelas regras da 

ordem estabelecida pela dominação de classe. Ensina também a «bem falar», a 

«redigir bem», o que significa exactatamente (para os futuros capitalistas e para os 

seus servidores) a «mandar bem», isto é, (solução ideal) a «falar bem» aos operários, 

etc. (ALTHUSSER, 1980, p. 12)  

Esse capital cultural existe em diversos estados e pode manifestar-se em estados 

objetivos tais como obras teatrais, etc. De acordo com Silva, (1999, p. 34) “a cultura pode existir 

também sob a forma de títulos, certificados e diplomas: é o capital cultural institucionalizado. 

Finalmente, o capital cultural manifesta-se de forma incorporada, introjetada, internalizada”. 

Muitos alunos não têm acesso ao capital cultural passado por famílias de classes dominantes, 

fato que dificulta seu aprendizado. Tal afirmativa, porém, não significa dizer que o aluno da 

classe dominada não tem cultura, mas, sim, que não tem a cultura que a escola demanda, uma 

vez que suas tradições não são levadas em consideração. 

Apple (2006) nos ajuda a compreender grandes questões atuais da Base Nacional 

Comum Curricular, pois tem uma visão crítico-analítica acerca de como os grupos de poder 

operam na sociedade e qual é o modelo educacional defendido por eles. Sendo assim o autor 

intitula que “novo bloco hegemônico”: 

 É o resultado da luta bem-sucedida da direita em formar uma ampla aliança (...) [que] 

tem criatividade costurado e organizado diferentes tendências e compromissos sociais 

sob sua liderança em torno de temas relevantes para o bem-estar social, a cultura, a 

economia e a educação. Seu objetivo para a políticas educacionais e sociais é o que pode 

ser melhor descrito como ‘modernização conservadora’. (APPLE, 1999a, p. 203). 

Ainda segundo Silva (1999), essa aliança hegemônica é um amplo guarda-chuva que 

abriga quatro grupos principais, a saber: 1) os neoliberais: elites que tentam modernizar e 

privatizar as instituições ligadas a elas - esse grupo acredita que o mercado resolverá todos os 

problemas da sociedade, inclusive os relacionados à educação; 2) os neoconservadores: exaltam 

o passado e querem de volta práticas educacionais pretéritas ao afirmar que havia uma maior 

preocupação com a qualidade da educação e com o conteúdo ensinado no passado, além de 

lutarem por tradições culturais; 3) os autoritários populistas:  grupo formado  basicamente por 
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membros da classe trabalhadora que fazem parte desse grupo, pois acreditam que o liberalismo 

prevê um Estado fraco que irá permiti-los professar sua fé sem intervenção do Estado e 4); a 

nova classe média:  não concorda totalmente com os grupos anteriormente mencionados e 

preocupa-se com seus interesses de mobilidade social. 

Base Nacional Comum Curricular (BNCC)  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) definirá o que todos os alunos deverão 

aprender ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica. Sendo assim, será um 

conjunto de referências a seguirem seguidas durante a elaboração do currículo escolar e surgirá 

com o objetivo de melhorar a qualidade da educação brasileira. Como pontuam Triches e 

Aranda (2016) a Base Nacional Comum Curricular é: 

O Documento normatizador dos currículos da educação básica se fundamenta em 

princípios éticos, políticos e estéticos e traz os direitos de aprendizagem e 

desenvolvimento, que devem ser o mote de toda a escolarização básica em cada etapa 

da vida escolar do aluno. Esses direitos subsidiam a definição dos objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos componentes curriculares. (Triches; Aranda, 

2016, p. 84-85) 

A Base Nacional Comum Curricular é criticada por valorizar uma visão fragmentada do 

conhecimento, pois não reconhece as interligações de conteúdos disciplinares. Ela sofre ainda 

mais críticas por não apresentar em seu texto questões de identidade de gênero e orientação 

sexual, uma vez que esses conteúdos, para uma parcela considerável da população, assuntos 

são de suma importância para o desenvolvimento dos alunos e precisam ser discutidos em 

ambiente escolar. A BNCC erra ao enfatizar a presença do ensino religioso nas escolas, e 

também ao antecipar o processo de alfabetização dos alunos, ignorando, assim, a 

individualidade no processo de aprendizagem. 

A Base Nacional Comum Curricular erra novamente por não trazer novos temas e 

assuntos ausentes nos antigos parâmetros educacionais. Temas de grande importância, tais 

como as questões de gênero e orientação sexual, não estão presentes no currículo escolar atual, 

e tal fato empobrece o conteúdo das disciplinas. 

Pode-se dizer que a educação bancária é opressora, uma vez que deseja formar 

indivíduos não conscientes da realidade em que vivem, que obedeçam as regras das classes 

dominantes e que tornam-se, assim, alienados que não buscam a transformação da sociedade. 

De acordo com Freire (1987):  
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A concepção "bancaria" da educação, em que a única margem de ação que se oferece 

aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. [...] Na visão 

“bancária” da educação, “o saber” é uma doação dos que se julgam sábios aos que 

julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da 

ideologia da opressão. (FREIRE, 1987, p. 33) 

A nova BNCC é considerada a encarnação da educação bancária, pois o educador, nesse 

contexto, é o detentor do conhecimento ao ser depositado nos educandos. Essa concepção de 

educação tem como objetivo a formação de indivíduos acomodados, os quais não questionam, 

não refletem acerca de sua realidade social e submetem-se à estrutura de poder vigente. 

Sabemos que não será em um passe de mágica que as desigualdades na sociedade irão acabar, 

e assumimos que a BNCC não foi criada com esse propósito. Como salientam Triches e Aranda 

(2016, p. 93), a BNCC tem o propósito de atuar como um “mecanismo de homogeneização/ 

padronização que reproduz a exclusão social e escolar - impõe identidades; a existência de um 

currículo nacional (Diretrizes e PCNs)”. 

A Base Nacional Comum Curricular irá determina o que os alunos irão estudar, logo, 

ela poderá intensificar a exclusão social e ampliar a desigualdade social entre alunos de escolas 

públicas e particulares. Isso ocorre pois alunos de escolas públicas seriam os que de fato 

seguiriam prioritariamente a Base, uma vez que teriam menos conhecimento que os alunos das 

instituições particulares, fato que no futuro poderia fazer com que fossem menosprezados no 

mercado de trabalho. Se isso acontecer, teríamos uma grande população com pouca 

compreensão de temas importantes e uma classe dominante preparada para atingir grandes 

postos. Triches e Aranda afirmam que: 

A BNCC foi categorizada nos estudos como: campo de disputas, prescrição curricular, 

equívoco, colcha de retalhos, a base não tem base, uniformização do ensino, política 

neoliberal, Documento escriturístico, arma social, proposição curricular, projeto de 

educação nacional, descritivo de saberes e conteúdos a serem ensinados e 

apreendidos, forte amarração ideológica contaminada por um caráter tecnicista e 

empresarial, pretensão centralizadora, currículo único. (TRICHES; ARANDA, 2016, 

p. 92) 

A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio em tramite no Congresso 

Nacional prevê que disciplinas como Filosofia e Sociologia não devem ser conteúdos 

obrigatórios em currículos escolares. Essas disciplinas têm como objetivo ampliar a leitura de 

mundo dos estudantes ao fazer com que possam entender sua posição na estrutura social e 

reconhecerem-se como parte de um todo muito mais amplo, pelo qual somos todos 
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responsáveis. Portanto, tais disciplinas promovem a reflexão e a interpretação da realidade 

social a sobre as relações sociais das quais fazem parte, alunos que assistem a estas disciplinas 

tornam-se mais críticos e, – assim, podem contribuir para a mudanças na sociedade. Se a Base 

Nacional Comum Curricular do Ensino Médio for aprovada, e essas disciplinas não forem mais 

obrigatórias, pode-se questionar o interesse da classe dominante em formar uma sociedade de 

sujeitos dóceis e alienados. De acordo com Ferreira: 

Um novo documento oficial sobre currículo – Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC) não é necessário, pois o Brasil já possui inúmeros documentos oficiais com 

a função de orientar um currículo comum para as escolas das redes de ensino 

esparramadas no território nacional. Diferentemente da proposta de um “novo” 

currículo, defendo a ideia de que o maior desafio para o governo federal está em tornar 

a base curricular já existente acessível à diversidade humana (docentes brasileiros, 

estudantes e gestores, funcionários e familiares) presente nas escolas brasileiras. Esse 

argumento, necessariamente, implica uma abordagem da base curricular nacional que 

transcende meramente o âmbito dos conteúdos disciplinares, como a proposta em 

curso faz. (FERREIRA, 2015, p. 300, negritos do autor) 

Pode-se assumir que a Base Nacional Comum Curricular relaciona-se à manutenção de 

poder, pois impõe os conteúdos a serem ministrados. Assim, a classe dominada pode ser levada 

a aprende somente o que a elite deseja, e portanto a ser cegada para a realidade e para não 

revoltar-se contra ela. O professor torna-se um mero reprodutor de conteúdos que interessem 

ao capital; os alunos, por sua vez, tronam-se meros receptores de conhecimento. Tal processo 

educacional corre o risco de não implementar mudanças e restringirá a capacidade dos alunos 

de compreender a realidade; consequentemente, a classe da elite poderá ter mais chance de 

exercer a manutenção de seu poder. Como salienta as autoras Triches e Aranda (2015, p. 11) 

afirmam que a Base Nacional Comum Curricular é “um documento que vem contemplar 

interesses dos grupos hegemônicos que têm representado a educação em diferentes setores da 

sociedade”. 

Assumidamente, a Base Nacional Comum Curricular atuará de forma disciplinar na 

medida em que fará com que desde muito cedo as crianças sigam regras, obedeçam a ordens e 

horários, e sejam controladas durante todo o tempo.  
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Considerções finais 

 

De acordo com a teoria crítica, o currículo escolar não é neutro, sendo, então, construído 

sobre bases de manutenção de poder e de ideologias. O currículo atua como um reprodutor de 

desigualdades sociais ao selecionar conteúdos que devem ser ensinados à sociedade, a fim de 

formar seres obedientes, e não conscientes de sua realidade social. Tais indivíduos aceitam as 

condições em que vivem, julgam que elas são naturais e corretas, acreditam que está tudo 

correto na realidade onde vivem e não buscam transformar a sociedade por aceitarem a 

ideologia da classe dominante. Este processo ajuda a elite a sempre manter-se no poder.  

O currículo referenciado pela Base Nacional Comum Curricular tende a reproduzir 

desigualdades socais, pois, assumidamente, não respeitará as diferentes ideológicas e opiniões 

presentes na sociedade, ao reforçar, dessa forma, a questão de diferenças ideológicas e de 

manutenção do poder.  

É necessário perceber a dominação de uma classe sobre a outra para possibilitar a 

modificação da sociedade como um todo, para obter melhores condições de vida e uma 

educação de qualidade. A classe dominada precisa perceber sua condição de subordinação e 

parar de usar as lentes impostas pela classe dominante. Somente a partir daí será possível 

enxergar a realidade e buscar transformação social através de novos conhecimentos. 
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GT 02: Políticas Educacionais  
 

RESUMO: Este artigo está dividido em três partes, a primeira apresentar como se deu a implantação das Escolas 

Normais no Brasil, Instituições voltadas para a formação de professores no país. A segunda parte traz o paradigma 

da racionalidade que norteou tais formações dessas escolas. Por último, foi abordado os novos modelos de 

paradigmas que norteiam a formação de professores na contemporaneidade. O objetivo desse trabalho é mostrar 

de maneira sucinta como se implantou uma instituição e seu modelo de formação voltada para professores no 

Brasil. De uma forma breve, trazemos as dificuldades que essas instituições chamadas de Escolas Normais tiveram 

para se consolidar no país. Outro aspecto abordado no texto é a importância que era dada aos profissionais de 

educação, o currículo utilizado na formação de professores e como eram contratados esses profissionais. Todos 

esses pontos mencionados eram modificados conforme a elite que dominava o poder. Os grupos conservadores 

denominados “os saquaremas” tinham uma visão divergente dos grupos liberais republicanos e, essas divergências 

trouxeram modificações significantes na organização do ensino no país. Vale ressaltar que essas mudanças devem 

ser vistas e analisadas de forma mais profunda, pois percebemos que interesses ocultos de cunho elitista estavam 

por trás desses embates, nada muito distante do que presenciamos na contemporaneidade. Portanto o intuito desse 

artigo é nos levar a refletir sobre esses interesses elitizados que rompem a barreira temporal e se alojam nos dias 

de hoje com outra roupagem chamada currículo. 

Palavras-chave: formação de professores. Paradigma da racionalidade. Escolas Normais. 

 

ABSTRACT: This article is divided into three parts, the first to present how the establishment of the Normal 

Schools in Brazil, Institutions geared to the formation of teachers in the country. The second part brings the 

paradigm of rationality that guided such formations of these schools. Finally, the new models of paradigms that 

guide the formation of teachers in contemporary times were approached. The objective of this work is to show in 

a succinct way how an institution and its model of training directed to teachers in Brazil were implemented. Briefly, 

we bring the difficulties that these institutions called Normal Schools had to consolidate in the country. Another 

aspect addressed in the text is the importance that was given to education professionals, the curriculum used in 

teacher training and how they were hired. All these points mentioned were modified according to the elite that 

dominated the power. The conservative groups called "the saquaremas" had a divergent view of the republican 

liberal groups, and these divergences brought significant modifications in the organization of the education in the 

country. It is worth emphasizing that these changes must be seen and analyzed in a deeper way, since we perceive 

that elitist hidden interests were behind these strikes, nothing very distant from what we are witnessing in 

contemporary times. So the purpose of this article is to lead us to reflect on these elite interests that break the 

temporal barrier and are lodged nowadays with another dress called curriculum. 

 

Keywords: Teacher training. Paradigm of rationality. Normal Schools. 
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Introdução 

Uma preocupação mais intensa com relação a formação de professores surgiu na Europa 

no século XVIII. Esse período foi marcado pela ascensão da classe burguesa, das ideias 

iluministas e do avanço da urbanização que, também trouxe consigo discursos em favor da 

instrução popular. O Estado então, percebe a necessidade de institucionalizar esse oficio, pois, 

ver claramente, que através dos professores podem transmitir seus ideais e normas para obter 

uma “sociedade obediente”.  

O surgimento de Instituições voltadas exclusivamente para o ensino, surgiu no Brasil 

por volta do século XIX, mas muito modificadas no decorrer do tempo. Não era para menos, 

pois com o Ato adicional de 1834, as organizações de ensino eram de responsabilidade dos 

governos provinciais. Com a descentralização da responsabilidade da instrução popular, as 

construções de escolas ficavam condicionadas à disponibilidade de verbas do Estado, 

dificultando assim a criação e permanências destas nas provinciais.  

 

Com a promulgação do Ato Adicional em 1834, transferiu-se para as províncias a 

responsabilidade pela organização de seus sistemas de ensino (primário e secundário) 

e de formação de professores. Esse instrumento legal baseava-se no princípio da 

descentralização administrativa, embora mantivesse uma forte centralização do poder 

político. (VILLELA, 2011, p. 102) 

 

 

Segundo Vicentini e Lugli (2009) os primeiros cursos normais brasileiros foram criados 

pouco depois do Ato Adicional de 1834. Inicialmente, essas foram instituídas nas províncias de 

Minas Gerais e Niterói e, no Rio de Janeiro em 1835. Em seguida, Bahia em 1836, no Ceará 

em 1845 e em São Paulo em 1846. Como falado anteriormente, essas escolas eram de 

responsabilidade das províncias e sua criação e permanências estavam condicionadas à 

disponibilidade de verbas, que eram sempre escassas, principalmente para o investimento em 

instrução popular. Diante das limitações financeiras e a necessidade de professores para 

lecionar, transformaram o curso primário complementar em curso de formação de professores 

(Os complemantaristas), na prática, uma formação com menos gastos, diferentemente das 

formações em escolas normais. 

A precariedade dessa organização de ensino resultante da falta de investimento, 

ocasionou sua existência incerta. Essa incerteza desmotivou a procura dessa formação, 
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promovendo assim, uma descontinuidade nessa organização de ensino. Escolas eram fechadas 

e abertas frequentemente em meados do século XIX. 

 
Em parte, durante muito tempo, uma existência incerta, atraindo alunos (não eram 

admitidas mulheres) em número insuficiente para manter-se em atividade. Foram 

frequentes, até meados do século XIX, as notícias de fechamento e reaberturas dos 

poucos existentes no país. (VICENTINI & LUGLI, 2009, P.32) 

 

 

O fator financeiro não foi o único motivo da descontinuidade e precarização da 

formação de professores por meio das Escolas Normais no século XIX. Segundo Vicentini & 

Lugli (2009) após o Ato Adicional de 1834, chegou ao poder na província fluminense o grupo 

conservador representado pelo presidente Joaquim José Rodrigues Torres e pelo vice-

presidente e cunhado Paulino José Soares de Souza. Esse grupo conservador tinha um 

pretencioso projeto de direção da sociedade que perpassavam a própria província fluminense e 

se expandia para todo Império. Esse grupo ficou conhecido como “os saquaremas”. Coube a 

esses homens a organização de uma escola normal onde formaria professores para as províncias. 

Formação essa viciada por interesses conservadores, que de longe eram interesses em uma 

instrução que beneficiária a população e a consolidação das escolas normais no país. O 

grupo conservador, “os saquaremas”, se originavam em sua maioria por famílias produtoras de 

café que, por meio da exportação desse produto consegui erguer o país da grave crise que 

atravessava e, consequentemente se fortaleceu em um contexto nacional. O grupo tinha o 

objetivo se permanecer no poder, para tanto recorreram a mecanismos de coerção e um 

consenso no plano ideológico, nesse momento é que entra a instrução como via de disseminação 

de princípios como “ordem” e “civilização” que regiam seus ideais. O objetivo desse grupo 

conservador não era a instrução para beneficiar o povo, mas sim sua permanência no poder. No 

que se refere a isso Villela (2011) nos traz que: 

Um exemplo disso pode ser percebido na própria lei de criação da escola nova de 

Niterói. De acordo com esse documento legal percebe-se que para a admissão na 

escola as exigências recaíam muito mais nas condições morais dos indivíduos do que 

em sua própria formação intelectual, como fica evidente no artigo 4º.¹ (VILLELA, 

2011, p. 106) 

 

 

Segundo Villela (2011), a ênfase nas exigências de uma boa conduta deixando em 

segundo plano o conhecimento intelectual, provavelmente está relacionada à sensação de 

intranquilidade que assolava esse período. Percebe-se que a submissão e obediência dos 
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funcionários era um dos elementos que não poderia se abrir mão para manter os conservadores 

no poder. 

Ligada ao aspecto moral havia, subjacente, a preocupação com as posições 

ideológicas dos futuros professores. Comparando-se com os currículos da Escola 

Normal e os das escolas primárias observa-se que eles quase não diferenciam, a não 

ser pela parte metodológica, já que os futuros mestres deveriam dominar, teórica e 

praticamente, o método lancasteriano. (VILLELA, 2011, p.108). 

 

 

Com a utilização do método Lancaster imposta pelos conservadores para os normalistas, 

nos traz indícios da falta de compromisso com a instrução do povo, pois esse método foi 

bastante criticado por sua ênfase em hábitos disciplinares e de hierarquia. Como mencionado 

anteriormente a proposta maior era “domesticar” o povo e também os profissionais que 

exerciam o papel de transmitir o “conhecimento”. O método Lancaster imposto para os 

normalistas e a boa conduta com principal requisito para o ingresso nas escolas normais, 

enfraquecia-a com instituição, mas fortalecia as propostas dos conservadores. 

Apesar das dificuldades que o período XIX proporcionou para organização de ensino, 

não podemos negar que esse mesmo período também fortaleceu a consolidação da formação de 

professores por meios das escolas normais. A década de 70 desse mesmo século trouxe uma 

revalorização das escolas normais. Com a reforma industrial, uma onda liberal se espalhava 

pelo mundo trazendo consigo outros ideais. No Brasil, a economia não mais estava polarizada 

na agricultura, houve um avanço urbanístico por conta das industrias. Os escravos não eram 

mais um negócio rentável, pois a lei do ventre livre (1871), libertava-os. Com todas essas 

mudanças e a necessidade de trabalhadores para as indústrias, uma nova cultura tinha que ser 

incutida na sociedade. Dentro desse contexto faz surgir a importância das escolas normais. 

A disponibilidade de capitais, que já não eram movimentados pelos comércios de 

escravos, favorecia a especulação, fazendo e desfazendo fortunas da noite para o dia, 

mas, também, financiando obras que viabilizavam as comunicações como a instrução 

de estradas de ferro, a navegação a vapor, os cabos telegráficos, a iluminação pública-

mudanças que redefiniam as percepções de tempo e espaço, formavam novos hábitos 

na população, estimulavam a criação de novos serviços e, finalmente, ampliavam a 

demanda por instrução. (VILLELA, 2011, p. 115) 

 

 

As mudanças vindas dos ideais liberais contribuíram para a consolidação das Escolas 

Normais no Brasil, mas não acabaram com os problemas da formação de professores. No século 

XX o ensino normal sofre diversas críticas, principalmente no que se refere ao seu crescimento 

acelerado no país. Existia no Brasil um crescimento muito grande de escolas normais 



 

150 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

particulares que se caracterizava por uma baixa qualidade e pouco controle por parte do Estado 

para o preparo dos professores primários. 

O paradigma na formção docente nas escolas normais no Brasil 

Em seus estudos Villela, nos mostra que as escolas normais nascem com o intuito de 

disseminar interesses de elites dominantes no Brasil. O segmento da classe senhorial que 

assumiu o Estado nas décadas de 30 a 50 do século XIX, queria se manter no poder e, para isso 

precisava de meios para escoar tais ideologias. Então é através da escola e seus professores que 

o grupo conservador denominado “os saquaremas” começam a se utilizar da organização do 

ensino para difundir um pensamento domesticador para a população. Com isso, a intenção era 

formar professores como agentes do Estado conservador. Priorizando assim, a boa conduta em 

detrimento do conhecimento voltado para uma instrução emancipadora. Podemos notar isso no 

texto da lei da criação da escola normal de Niterói: 

 

Art. 4º Para ser admitido à matricula na Escola Normal requer-se: se cidadão 

brasileiro, maior de dezoito anos, com boa morigeração; e saber ler e escrever. 

Art.6º os que pretenderem matricular-se dirigirão seus requerimentos ao presidente da 

Província, instruídos com certidão de idade e atestado de boa conduta, passada pelo 

juiz de paz do seu domicílio: com despacho do mesmo presidente serão matriculados 

pelo diretor, se, pelo exame a que deverá proceder, achar possuam princípios 

suficientes de leitura e escrita. 

 

 

Os currículos das Escolas Normais vivenciaram constantes mudanças desde sua criação. 

No método lancasteriano, utilizado no início das escolas normalistas, em 1839 foi traduzido e 

impresso, por ordem da presidência da província, o curso Normal para professores de primeiras 

letras, de autoria de Barão Dégerando. Esse livro seria uma espécie de manual dos professores, 

contendo um rol de disciplinas e métodos de ensino. 

Como falado anteriormente, com o surgimento dos ideais liberais que mudou o cenário 

nacional com o enfraquecimento dos conservadores, urbanização das cidades, fim da 

escravidão, também influenciou as escolas normais. Motivando assim, alguns dos principais 

educadores do Brasil a mudarem a organização educacional no país. Eles lutavam por um 

sistema nacional de ensino ao invés dos sistemas estaduais. Queriam centralizar o currículo para 

nortear o ensino no Brasil. 

As lutas dos educadores membros da Associação Brasileira de Educação (ABE), foram 

favorecidas, quando Vargas ascendeu no poder em 1930. Foi então criada a lei Orgânica do 
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Ensino Normal (Decreto-lei n. 8.530, de 02/01/1947. Essa lei procurou dar organização 

nacional à formação de professores. 

 

O resultado foi uma lei minuciosa, que pretendia regular aspectos cotidianos do 

ensino, tal como limite máximo de horas semanais de aulas, o modo pelo qual os 

programas das disciplinas deveriam ser rígidos chegando mesmo a registrar que “os 

trabalhos escolares constarão de lições, exercícios e exames” (VICENTINE e 

LUGLI,2009, p. 42). 

 

 

Percebemos que a centralização do currículo foi efetivada pelo Decreto-lei 8.530/47, 

que a partir de então fixou organização do currículo ficaria a cargo do Estado Nação. Não 

podemos negar que essa lei trouxe ganhos significativos para a formação de professores, 

principalmente no que se refere a consolidação das escolas normais, que anteriormente viviam 

constantemente fechando e abrindo as portas, motivados por diversos fatores já mencionados. 

Mas quando nos referimos ao ensino que os alunos das escolas normais recebiam, não podemos 

mencionar avanços significativos. Os professores continuavam sendo utilizados para satisfazer 

interesses de grupos dominantes que estavam no poder. A formação nas escolas normais tinha 

uma base tecnicista muito forte, pois os alunos aprendiam técnicas de como ensinar e o que 

ensinar. Da mesma forma que ocorria no período conservador, evitava-se disciplinas que 

trariam uma real instrução para o indivíduo.  

Podemos afirmar que tanto nas escolas normais do período conservador, quanto a do 

período republicano tinham características muito próxima do paradigma da racionalidade 

técnica, pois, podemos notar em toda a existência da escola normal, um controle sobre o 

conteúdo passado, o ensino de técnicas para lecionar, os alunos nas escolas normais eram 

passivos, ou seja, não poderiam fazer questionamentos ao professor, apenas aprender as 

técnicas expostas.  

Professores não são vistos como profissionais responsáveis por fazer decisões e 

julgamentos em educação, mas somente pela eficiência com o qual eles implementam 

as decisões feitas por teóricos educacionais; somente com base em seu conhecimento 

científico sobre prática educacional, esta poderia ser melhorada (CARR e KEMMIS: 

1986, p. 70) 

 

 

De acordo com Pereira (2014), no modelo da racionalidade técnica, o professor é visto 

como um técnico, que coloca em prática o que aprendeu. Durante a prática tais professores 

devem aplicar os conhecimentos adquiridos. Segundo o autor, existe pelo menos três modelos 

de formação de professores que estão baseados no modelo da racionalidade técnica:  o modelo 



 

152 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

de treinamento de habilidades comportamentais, cujo objetivo é treinar professores para 

desenvolverem habilidade especificas e observáveis (AVALOS, 1991; TATTO, 1999), modelo 

pelo qual podemos notar claramente nas primeiras escolas normais, que tinha o objetivo de 

tornar a população mais “domesticada”, para isso precisava de professores sem muito 

conhecimento, porém obedientes para exercer tal função para o Estado; o modelo de 

transmissão, conteúdos científicos e/ou pedagógicos são transmitidos aos professores, 

ignorando habilidades e práticas de ensino (AVALOS, 1991), modelo que pode ser visto nas 

escolas normais do período republicano; o modelo acadêmico tradicional, o conhecimento do 

conteúdo disciplinar e/ ou cientifico é suficiente ( ZEICHINER, 1983; LISTON e ZEICHINER, 

1991; TABACINICK e ZEICHNER, 1991).  

Podemos constatar que no período das escolas normais, o tecnicismo era a base para a 

formação dos professores no Brasil. As técnicas eram absolvidas pelos alunos e postas em 

práticas quando professores. Não existindo espaço para interpretações de suas ações. Tal 

paradigma foi muito criticado a partir do século XX, justamente por desconsiderar a 

subjetividade do professor. 

Os paradigmas contemporâneos de formção de professores e suas divergências  

Existe diferentes paradigmas que norteiam a formação docente. Segundo Schön (1983), 

o paradigma da racionalidade técnica, também conhecida como a epistemologia positivista da 

prática vem sendo mais difundida na formação de professores. Essa concepção epistemológica 

da prática originada do positivismo, vem servindo como uma das bases para a formação 

docente. 

As escolas profissionais da universidade moderna, dedicada à pesquisa, estão 

baseadas na racionalidade técnica. Seu currículo normativo, adotado incialmente nas 

primeiras décadas do século XX, quando as profissões especializadas buscavam 

ganhar prestígios através do estabelecimento de suas escolas em universidade, ainda 

incorpora a ideia de que a competência prática torna-se profissional quando seu 

instrumental de solução de problemas é baseado no conhecimento sistemático, de 

preferência científico. (SCHÖN, 2000, p. 19).  

 

 

Segundo Schön (2000), a racionalidade técnica tende a se sobrepor ao conhecimento 

tácito. Para ele, isso é um erro, pois o conhecimento vindo do paradigma da racionalidade 

técnica não abrange todas situações problemas, pelo contrário, esse conhecimento se limita a 

resolver situações problemas instrumentais, através de regras previamente estabelecidas para a 
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resolução. Schön traz uma situação hipotética que nos mostra claramente essa limitação da 

racionalidade técnica na prática profissional: 

Uma professora de aritmética, ao escutar a pergunta de uma criança, conscientiza-se 

de um tipo de confusão e, ao mesmo tempo, de um tipo de compreensão intuitiva para 

qual ela não tem qualquer resposta disponível. E porque o caso único transcende as 

teorias e técnicas existentes, o profissional não pode tratá-lo como um problema 

instrumental a ser resolvido pela aplicação de uma das regras de seu estoque de 

conhecimento profissional. O caso não está no manual se ele quiser trata-lo de forma 

competente, deve fazê-lo através de um tipo de improvisação, inventando e testando 

estratégias situacionais que ele próprio produz. (SCHÖN, 2000. P. 17)  

 

 

Schön (1983), aponta que dentro desse paradigma existe uma hierarquia de 

conhecimento, que a pesquisa é institucionalmente separada da prática. Percebe-se nitidamente, 

dentro dessa corrente, que o conhecimento tácito fica em segundo plano com relação à pesquisa. 

Essa divisão hierárquica, pode-se notar no currículo, pois um tempo maior é disponibilizado as 

disciplinas de cunho cientifico e, as disciplinas práticas tem uma carga horária reduzida. 

De acordo com Schön (1983), não podemos ficar “submissos” somente ao 

conhecimento técnico, temos que produzir e aprender com nossas práticas cotidianas. De acordo 

com ele, o profissional depende de um conhecimento tácito denominado “conhecimento em 

ação” Assim, o conhecimento profissional não se reduzirá a um conjunto de técnicas utilizadas 

para resolução de problemas. Segundo Schön, é na racionalidade prática que o professor poderá 

entender melhor o aluno em sua singularidade. 

Segundo Contreras (2002), os textos sobre ensino ou professores trazem a defesa da 

reflexão sobre a pratica do professor como algo essencial. Porém, houve mais uma difusão do 

que a concretude da essência do profissional reflexivo trazido por Schön. 

 

A menção à reflexão é tão extensa que passou a ser de uso obrigatório para qualquer 

autor ou corrente pedagógica. Como consequência, acabou-se transformando, na 

prática, em um slogan vazio de conteúdo. Não é, como se poderia supor, que o 

pensamento original de Schön tenha passado a dominar o campo pedagógico. Foi o 

uso do termo que o dominou de tal maneira que hoje nos deparamos com toda uma 

literatura sobre a docência que, embora se denomine reflexiva, está longe de manter 

uma convergência de propostas e enfoques para além do uso do termo. 

(CONTRERAS, 2002, p.135) 

 

 

Contreras (2002), traz autores que tentaram fazer uma revisão sobre o enfoque reflexivo: 

Ziechner (1993), Ziechner e Tabachnick (1991), Smyth (1992) ou Bartlett (1989) mencionaram 

uma predominante confusão nesse tema. Esse uso indiscriminado do termo fez com que seu 
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significado inicial se esvaziasse. Porém, esse uso exacerbado sem conexão com o sentido 

empregado por Schön, cumpre uma função de legitimidade nas atuais reformas educacionais. 

Visto que a consideração do ensino como prática reflexiva goza de grande aceitação 

no mundo acadêmico e gera uma visão positiva dos professores, a mentalidade 

instrumental e técnica do ensino encontrou uma nova forma de aceitação, escondendo 

seu tradicional estilo e impositivo sob a roupagem, mais cálida e pessoal, da 

linguagem da reflexão. (CONTRERAS, 2002, p.137) 

 

 

Na concepção desse “novo modelo de reflexão na prática” corre o risco de 

responsabilizar os professores pelos problemas estruturais do ensino. Ao passo que os docentes 

não conseguem resolver problemas dentro da sala de aula, eles podem ser rotulados como 

incompetentes. Até mesmo o próprio profissional que não reconhece sua função social e não 

consegue enxergar que o campo educacional é um território de constantes disputas pode se ver 

como incompetente. 

Não poderemos compreender as possibilidades que a reflexão tem em si mesma para 

detectar os interesses de dominação da prática escolar, e para transcender os limites 

que esta impõe à emancipação, se não tivermos em conta a forma que os professores 

e professoras, no contexto da instituição escolar constroem seu papel. (CONTRERAS, 

2002, p.149) 

 

 

Segundo Contreras (2002), desse ponto de vista, poderia se entender que professores 

não teriam facilidades para desenvolver perspectivas críticas em relação à instituição e seu 

trabalho, tendo como base a reflexão da prática em sala de aula. Pois, existem diversos fatores 

que estão fora das quatros paredes da sala de aula que precisam ser de conhecimento dos 

docentes, assim sendo possível uma visão mais clara dos valores e práticas que a escola 

legitima. 

Para Pereira (2014), segundo modelo da racionalidade crítica, o professor é visto como 

alguém que levanta um problema. Os modelos da racionalidade técnica e prática, também 

trazem o professor como alguém que levanta problemas, porém tais modelos têm seus limites 

que impedem o professor de ter uma visão mais holística, diferentemente do docente que tem 

como base a racionalidade crítica. Este perpassa os limites de sala de aula e consegue enxergar 

a intensificação de seu trabalho, além de conseguir detectar a legitimidade de práticas do 

trabalho docente que estão distantes de um ensino emancipador e igualitário. 
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Como mencionado anteriormente, a racionalidade técnica predomina na formação dos 

professores com propósitos e, um deles é o enfraquecimento da classe. Não seria conveniente 

para o Estado fomentar profissionais críticos, pois estes, certamente iriam de encontro a essas 

reformas educacionais que mostram pouca confiança na capacidade dos professores da escola 

pública. 

[...] muitas das recomendações que surgiram no atual debate ignoram o papel que os 

professores desempenham na preparação dos aprendizes para serem cidadãos ativos e 

críticos, ou então sugerem reformas que ignoram a inteligência, julgamento e 

experiência que os professores poderiam oferecer em tal debate. Quando os 

professores de fato entram no debate é para serem objetos de reformas educacionais 

que os reduzem aos status de técnicos de alto nível cumprindo ditames e objetivos 

decididos por especialistas um tanto afastados da realidade cotidiana da vida em sala 

de aula. (GIROUX, 1997, p.157). 

 

 

Segundo Giroux (1997), é necessário que uma perspectiva teórica seja desenvolvida 

para nos mostrar a realidade da crise educacional e também nos fornece bases para um novo 

caminho para o treinamento e trabalho de professores. 

 

O reconhecimento de que atual crise na educação tem muito a ver com a tendência 

crescente de enfraquecimento dos professores em todos os níveis da educação é uma 

precondição teórica para que eles efetivamente se organizem e estabeleçam uma voz 

coletiva no debate atual. Além disso, tal reconhecimento terá que enfrentar não apenas 

a crescente perda de poder entre os professores em torno das condições de seu 

trabalho, mas também as mudanças na percepção do público quanto ao seu papel de 

praticantes reflexivos (GIROUX, 1997, p.158). 

 

 

O autor ainda reforça que uma das maiores ameaças aos professores e escolas públicas, 

é o desenvolvimento crescente da racionalidade técnica como parâmetro para preparação de 

docentes e também para a pedagogia de sala de aula, pois as racionalidades tecnocráticas 

desempenham um papel de reduzir a autonomia do profissional no que se refere ao 

planejamento curricular e a instrução.  

 

No cerne da atual ênfase nos fatores instrumentais e pragmáticos da vida escolar, 

colocam-se diversas suposições pedagógicas importantes. Elas incluem: o apelo pela 

separação de concepção de execução; a padronização do conhecimento escolar com o 

interesse de administrá-lo; e a desvalorização do trabalho crítico e intelectual de 

professores e estudantes pela primazia de considerações práticas (GIROUX, 1997, 

p.159). 

 

Segundo Giroux, uma forma de repensar e reestruturar o trabalho docente é ver os 

professores como intelectuais transformadores.  E ele ainda continua dizendo que ao vermos os 
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profissionais docentes como intelectuais, pode-se elucidar a ideia que toda atividade humana 

envolve alguma forma de pensamento. 

Considerações finais 

Ao analisarmos a formação nas escolas normais no Brasil, desde sua implantação até 

seu fim na década 70 do século XX, podemos notar uma influência muito grande da 

racionalidade técnica na formação dos professores. Esse padrão de ensino imposto para os 

profissionais era muito conveniente ao Estado, pois no período conservador freava possíveis 

movimentos sociais contundentes contra o Estado, devido um ensino voltado para 

“domesticação” da população. Em outro momento, no período republicano, enfatizava a 

transmissão de conhecimentos técnicos para formação dos professores, com o intuito destes 

prepararem mão de obra para uma nova sociedade que estava surgindo. Porém, na 

contemporaneidade esse paradigma foi muito questionado, pois desconsiderava a subjetividade 

do sujeito e enfatizava a transmissão técnicas e regras a serem seguidas. A crítica ao paradigma 

da racionalidade técnica, fez surgir outros paradigmas para formação docente. 

Com os novos paradigmas de formação docente, surgi uma nova visão do que é ser um 

professor, seu trabalho e práticas são repensados. Esses novos paradigmas vão de encontro ao 

tecnicismo, que ainda é predominante na educação brasileira que historicamente, como já vimos 

no decorrer desse artigo, tem como um dos objetivos favorecer a elite brasileira.  

O campo educacional, é território de disputas acirradas. De um lado está a elite que não 

mede esforços para se manter no poder e, a organização do ensino é um dos mecanismos mais 

utilizados para disseminar as suas ideologias. Do outro a classe dos profissionais docentes, 

sempre travando embates para sua melhoria (salarial, estrutura adequada para um ensino de 

qualidade, melhores formações profissionais, etc.). Para que as lutas dos professores se 

fortaleçam, Giroux (1997) nos diz que a história pode ser nomeada e refeita por aqueles que se 

recusam a permanecer na inércia diante do sofrimento e opressão humana. 

Referências 

500 anos de educação no Brasil. Organizado por Eliane Marta Teixeira Lopes, Luciano 

Mendes de Faria filho, Cynthia Greive Veiga, 5ed. Belo Horizonte: Autênctica:2011. 

CARR, W. KEMMIS, S. Becoming critical: education, knowledge and action research. 



 

157 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

CONTRERAS, J. Autonomia de professores. São Paulo: Cortez, 2002. 

GIROUX, H. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 

aprendizagem. Porto Alegre: Artmed, 1997. 

NÓVOA, A. Formação de professores e profissão docente. In: NÒVOA, A (Coord.). Os 

professores e sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992. 

PEREIRA, J. E. D. Perspec. Dial. Rev. Educ. Soc., Naviarí, v. 01, p. 34-42, jan-jun. 2014. 

SCHÖN, D. A. Educando o profissional reflexivo: um novo design para o ensino e 

aprendizagem, Porto Alegre: Arte Médicas Sul, 2000 

VICENTINI, P.P. e LUGLI, R. G. História da profissão docente no Brasil: representações 

em disputas. São Paulo: Cortez, 2009. 

  



 

158 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA: UM 

CONTEXTO HISTÓRICO-CRÍTICO DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO 

NO BRASIL 

 

Juliana Cândido Matias 

Universidade Federal de Rondônia/UNIR 

Juhmatias.rm@gmail.com 

 

Josemir Almeida Barros 

Universidade Federal de Rondônia/UNIR 

Josemir.barros@unir.br 

 

GT 02: Políticas Educacionais 
 

RESUMO: Este texto é o recorte de uma investigação de mestrado na linda de Políticas e Gestão Educacional, 

traz como um dos objetivos analisar a implementação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(PNAIC) na condição de política pública recente para a formação de professores no Brasil. Utilizamos a 

perspectiva histórico-crítica e seus desdobramentos na dialética materialista a partir de autores diversos a exemplo 

de Marx e Engels (1998), Saviani (1993, 2012), Nosella e Frigotto (2012). Entre nossos questionamentos destaca-

se: Quais as razões pelas quais se respalda a perspectiva política e pedagógica para a implementação do PNAIC? 

Quais os constructos históricos justificam a concepção de educação no interior do PNAIC? Para responder os 

questionamentos foram considerados os fatores políticos, econômicos e sociais e seus movimentos históricos. Nos 

aspectos metodológicos utilizamos observação, documentos oficiais, entrevistas, entre outros. A proposta de 

pesquisa é relevante e poderá corroborar para o melhor entendimento a respeito das mudanças políticas e 

econômicas mundiais para a construção da “vassalagem” educacional brasileira. Percebemos que houve 

apropriação fragmentada e oportuna do sistema político educacional ante as tendências pedagógicas difundidas 

historicamente. 

Palavras-chave: Políticas Públicas. Formação. PNAIC 

 

ABSTRACT: One of the objectives of the research is to establish an analysis of the implementation of the National 

Pact for Literacy in the Right Age (PNAIC) as a recent public policy for teacher education in Brazil. We use the 

historical-critical perspective and its unfolding in the materialistic dialectic from several authors such as Marx and 

Engels (1998), Saviani (1993, 2012), Nosella and Frigotto (2012). Among our questions is: What are the reasons 

why the political and pedagogical perspective for the implementation of the PNAIC is justified? What historical 

constructs justify the conception of education within the PNAIC? In order to answer the questions, it is necessary 

to consider the political, economic and social (educational) factors historically established for the current society. 

In methodological aspects we will use observation, official and unofficial documents, interviews among others. 

The research proposal is relevant and may corroborate the better understanding of the intertwining of global 

political and economic changes for the construction of Brazilian educational "vassalage". We perceive that there 

was fragmented and opportunistic appropriation of the educational political system in the face of historically 

diffused pedagogical trends. 
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Contexto Inicial 

[...] Que vale o pensamento humano, 

esforçado e vencido, 

na turbulência das horas? 

Que vale a conversa apenas murmurada, 

a erma ternura, os delicados adeuses? [...] 

Ah! o despertar dos animais no vasto campo! 

Este sair do sono, este continuar da vida! 

O caminho que vai das pastagens etéreas da noite 

ao claro dia da humana vassalagem!17 

(Cecília Meireles) 

 

A rotina de trabalho docente é fonte inesgotável de análises acerca do sistema 

educacional proposto por meio de políticas públicas para educação que, de acordo com Saviani 

(2011) secundariza e expande seu currículo ao ponto de transformar o chão da escola em um 

campo de disputa mercadológica regida pelas leis do mercado, que corroboram com as 

necessidades dos meios de produção capitalista e para sua manutenção e consequentemente, 

sua estabilidade. 

Porém o que se vislumbra diante desta tessitura é a carência de elementos teóricos 

críticos que cheguem os profissionais em educação em suas relações do dia-a-dia nas escolas e 

nos ambientes das formações continuadas, o que pode contribuir para uma reprodução das 

técnicas de trabalho propagadas constantemente como progressistas, mas que escondem em 

suas raízes interesses diretos com correntes neoliberais18, a quem servem com destreza, 

propagando a conveniente dicotomia dos métodos de trabalho por entre as acaloradas 

discussões dos encontros pedagógicos Brasil a fora, que leva educadores ao mesmo ponto 

teórico de décadas passadas, não contribuindo para insurgências de mudança, pois “trata-se de 

refletir sobre a realidade para modificá-la.” Frigotto (2012, p.14), todavia, se não há o fomento 

por discussões que realmente incidam em análises políticas fundamentadas pela sua conjuntura 

histórica no âmbito educacional, tampouco sua crise será superada. 

                                                           
17 Trecho do poema “Noturno” de Cecília Meireles.  
18 Correntes teóricas positivistas, a exemplo do tecnicismo que, segundo Saviani (1993) ignoram a luta de classes 

e os movimentos sociais por uma educação emancipatória, abarcando referenciais que reproduzem os interesses 

mercadológicos na educação brasileira. 



 

160 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Neste cenário, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), um 

programa de formação continuada que desde o ano de 2013 oferece aos professores e 

professoras da educação básica brasileira uma formação continuada em regime de colaboração 

entre o Ministério da Educação (MEC), Estados e Municípios, que visa alfabetizar todas as 

crianças até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental, não se configurou 

uma exceção, trazendo em sua proposta de formação discussões já conhecidas pelo sistema 

político e educacional ao longo das últimas décadas no Brasil, evidenciado pelo seu referencial 

teórico. 

Assim, sua implementação em larga escala no âmbito nacional, arranhou a superfície 

dos campos deficitários, somando a mais uma política pública para a educação a ignorar o 

contexto histórico para sua construção teórica e metodológica. 

Todavia, alguns pontos desta composição merecem maior atenção, como: sob qual 

perspectiva política e pedagógica o programa foi pensado? Visto a notoriedade de que as 

técnicas de trabalho pedagógico difundidos nas últimas décadas no Brasil carregam em sua base 

epistemológica a ênfase das mudanças técnico-científicas e as necessidades política e 

econômica decorrentes deste processo. 

Que constructos históricos justificam esta proposta de formação docente no Brasil 

recente? Fatores teóricos e educacionais levaram a política de formação docente do Brasil ao 

atual momento, em que a herança de correntes pedagógicas se entrelaça e se configura em uma 

contradição entre rechaçar o velho e não oferecer a renovação, de sorte a lançar as políticas 

públicas para educação a um “imbróglio do neoliberalismo” (NOSELLA, 2012, p.184) que 

necessita ser repensado; 

Para além da busca fracassada de superação do problema da marginalidade pela escola 

não crítica, quais foram os pontos consensuais que precisam ser avaliados? Pois, desconsiderar 

a contribuição histórica das políticas educacionais passadas, e até mesmo as presentes é lançar-

se a uma crítica de reprodução, a uma crítica pela crítica, em que as possibilidades de 

recuperação da qualidade da educação brasileira não serão, de fato, analisadas. 

Estas questões serão analisadas ao longo do texto por uma perspectiva histórico-crítica 

com raízes na dialética materialista,19 e a fim de contextualizar o leitor, como elemento 

                                                           
19 Ao que Saviani (2011, p.88) esclarece: “É dessa forma que se articula a concepção política socialista com a 

concepção pedagógica histórico-crítica, ambas fundadas no mesmo conceito geral de realidade, que envolve a 
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fundamental para compreensão à essência epistemológica da escolha dos autores, fatores 

históricos da educação brasileira serão citados de maneira pontual, a partir da Primeira 

República brasileira aos dias de hoje, em seus consensos e dissensos que contribuíram 

sistematicamente para o status quo da formação docente no Brasil, em seus aspectos políticos 

e educacionais. 

Teorias educacionais, seu contexto histórico e a política de formação docente no Brasil  

 

Desde o Brasil República que a democratização do ensino no Brasil se tornou item 

preconizado à pauta educacional devido aos interesses do mercado em modernizar a indústria, 

enfatizando a necessidade de se expandir a oferta de educação escolarizada pelo Estado para 

atender as novas necessidades econômicas que insurgiam, todavia, confrontando-se a uma 

organização social dicotomizada pela produção material que se destacava por suas “formas 

produtivas extrativistas e arcaicas (que necessitam de mão de obra bruta, desqualificada, braçal, 

“escrava”) e as formas produtivas industriais modernas que precisavam, sobretudo, de 

inteligência [...]” (NOSELLA, 2012, p.168). Numa divisão evidente de instrução a ser 

implementada entre as classes sociais. 

Todavia, a educação escolarizada centrada no professor, organizada em Sistemas 

Nacionais de Ensino, privilegiava as classes mais abastadas que eram responsáveis por 

organizar a produção material e que administrariam as novas indústrias, evidenciado inclusive, 

pelos critérios de seleção discente que Nosella (2012) expõe, por meio de um recorte deste 

ínterim, reportando-se ao ano de 1931, em que a seleção para professores e professoras contou 

com 119 candidatos, sendo aprovados apenas 4, fato que deu o tom da seletividade dos 

Sistemas, restando à classe trabalhadora, encarregada pela força produtiva e extrativista, 

limitações da educação não escolar, consagrando a essência elitizada deste sistema tradicional. 

Este período educacional da Primeira República, embora tenha reconhecido o direito do 

povo à educação pelo Estado, mesmo que relativista, evidencia que a subalternação das políticas 

educacionais às leis de mercado é recorrente e está cravada nas decisões históricas para os 

rumos das políticas educacionais, segregando o processo educacional a doses regradas de 

                                                           
compreensão da realidade humana como sendo construída pelos próprios homens, a partir do processo de trabalho 

[...]” Numa relação intrínseca entre educação, trabalho e sociedade e suas nuances políticas e econômicas. 
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avanços consistentes que atenda também a classe trabalhadora, não agregando ao sistema o 

resultado coletivo necessário, ao que Saviani salienta: 

 

Ao entusiasmo dos primeiros tempos suscitado pelo tipo de escola acima descrito de 

forma simplificada, sucedeu progressivamente uma crescente decepção. A referida 

escola, além de não conseguir realizar seu desiderato de universalização [...] 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. (1993, p.18) 

 

Esta proposta de educação, pautada em um modelo ainda excludente, contribuiu para o 

surgimento de críticas à Pedagogia Tradicional, que como citado, organizava-se pelos Sistemas 

Nacionais de Ensino e era centrada na figura do professor, ao qual caberia transmitir acervos 

culturais aos alunos. As críticas ao Sistema julgavam não apenas os critérios de seleção 

adotados pelas escolas, e sua insuficiência de vagas, mas o seu modelo pedagógico centrado no 

professor, ao que era descrito como autoritário, pois afinal, o que adiantava o Estado 

responsabilizar-se pela educação para o povo, se só uma escolhida minoria poderia acessá-la?  

Assim, a partir do final do século XX, surgiu o movimento intitulado Escola Nova, que 

tem o seu marco principal com a elaboração do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 

1932 redigido por Fernando Azevedo e assinado por 26 intelectuais da época, a exemplo de 

Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Cecília Meireles, entre outros, que, baseados em princípios 

fundamentalmente idealistas de Montessori e Dewey, propunham uma nova técnica pedagógica 

centrada na criança, e que tinha a “crença no poder da escola e em sua função de equalização 

social.” (SAVIANI, 1993). O que foi sintetizado anos depois por Lourenço Filho em sua 

conhecida obra Introdução ao ensino da Escola Nova: “Nessa concepção, ainda agora se 

emprega. Não se refere a um só tipo de escola, ou sistema didático determinado, mas a todo um 

conjunto de princípios tendentes a rever as formas tradicionais de ensino” (1978, p.17), 

deixando clara a gênese de uma polarização pedagógica que se arrastou pelas décadas seguintes, 

podendo ser presenciada até os dias de hoje. 

Com o advento do Manifesto de 1932, a oposição sistemática ao ensino tradicional da 

Primeira República, que já vinha sendo discutido por educadores, tornou-se notório, deixando 

clara a ênfase social e a disposição em “reconstruir” a educação brasileira, como esclarece o 

documento: 
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À luz dessas verdades e sob a inspiração de novos ideais de educação, foi que se gerou, 

no Brasil, o movimento de reconstrução educacional, com que, reagindo contra o 

empirismo dominante, pretendeu um grupo de educadores, nesses últimos doze anos, 

transferir do terreno administrativo para os planos político-sociais a solução dos 

problemas escolares. (MANIFESTO DOS PIONEIROS, 1932, p.35) 

  

O movimento Escola Nova, propagava a renovação educacional e, por consequência, 

social, segundo sua análise. Se outrora o ensino estava centrado na figura do mestre-sala, agora 

a qualidade do ensino estaria dependente das motivações dadas aos discentes, cabendo aos 

professores a estimulação necessária para que o aluno aprendesse, numa dicotomização 

pedagógica que custou a qualidade e a identidade do trabalho docente. 

Este período da educação brasileira, que propunha a renovação, baseava-se na escola 

experimental de estudos Norte Americanos, destacando-se Dewey, que afirmava que o trabalho 

teórico advinha das necessidades práticas do cotidiano e da vida em sociedade, e a escola 

deveria ter papel fundamental para ente ensejo: “[...] a escola é a única forma de vida social que 

funciona de forma abstrata em um meio controlado, que é diretamente experimental; e, se a 

filosofia há de converter-se em uma ciência experimental, a construção de uma escola será seu 

ponto de partida”. (DEWEY, apud MONARCHA, 2010, p. 244). 

Montessori, por sua vez, serviu de inspiração para a instrumentalização desta proposta 

de experimentação do ensino nas escolas, pois ressaltava que as crianças necessitavam de um 

lugar apropriado para que ocorresse a aprendizagem, o qual era denominado em sua fase 

experimental, “casa das crianças”: 

 

Casas das crianças eram ambientes especialmente equipados para atender às 

necessidades desse público, que podiam transformar e melhorar exercendo seu senso 

de responsabilidade. Nesses locais, tudo era adaptado às crianças, às suas atitudes e 

perspectivas próprias: não só os armários, as mesas e as cadeiras, mas também as 

cores, os sons e a arquitetura. Era esperado delas que vivessem e se movessem nesse 

ambiente como seres responsáveis e que participassem do trabalho criador como das 

tarefas de funcionamento, de maneira a subir uma ‘escala’ simbólica que conduzia à 

realização. (RÖHRS, 2010, p.19) 

 

Esta proposta pedagógica que chegou ao Brasil pelo movimento dos pioneiros serviu, 

mais uma vez, como uma política inalcançável aos mais pobres, pois os recursos esperados para 

o ambiente “adequado” não foram dispostos, e o que restou foi uma incompreensão do novo 

papel docente no processo educativo, como salienta Saviani (1993) 
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O tipo de escola acima descrito não conseguiu, entretanto, alterar significativamente 

o panorama organizacional dos sistemas escolares. Isto porque, além de outras razões, 

implicava em custos bem mais elevados do que aqueles da escola tradicional. Com 

isto, a "Escola Nova" organizou-se basicamente na forma de escolas experimentais ou 

como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos a pequenos grupos de elite. 

(SAVIANI, 1993, p.26) 

 

Conseguinte, oportunizando-se do imbróglio denominado construtivista, o sistema 

político-econômico aproveitou-se desta corrente pedagógica pautada pela prática, para 

estimular o ensino técnico, cedendo à necessidade de mão-de-obra capaz de corresponder as 

necessidades cada vez mais selvagens do mercado, em que os cursos técnicos passaram a ocupar 

o cenário educacional com suas vagas ampliadas, numa falsa democratização, preparando os 

filhos dos trabalhadores para assumirem o lugar de seus pais no chão das fábricas, sem dar-lhes 

ao menos uma educação de qualidade em contrapartida, atendo-se ao assistencialismo puro e 

mantenedor do sistema hegemônico: 

 

Em geral, a escola para o mundo do trabalho tornou-se uma escola do não trabalho, 

isto é, uma escola do faz de conta. [...] O populismo mistifica o trabalho intelectual, 

despojando-o de toda ascese, pois encara a escola como um prolongamento dos 

cuidados familiares, como uma proteção ao mais fraco, como atividade ligada mais à 

assistência social do que à produção científico-tecnológica. (NOSELLA, 2012, p.174) 

  

Não poderia encerrar este breve contexto de alguns elementos históricos cruciais para o 

enredo atual da educação, sem citar a contribuição da Escola Nova para o incentivo aos estudos 

da Biologia e Psicologia Infantil, em que testes psicológicos para mensuração de capacidades 

cognitivas foram amplamente difundidos no meio educacional, numa prática que ficou 

conhecida como “eugenia”, que consistiu na reafirmação do preconceito e exclusão social e 

educacional, fato inclusive confirmado por Lourenço Filho (1978, p.26) “[...] manifestou-se 

crescente interesse pelos estudos de biologia, psicologia da infância e da adolescência, bem 

como dos instrumentos para melhor avaliação das capacidades e condições da aprendizagem, e 

da função dos programas de ensino.” em que se justificavam as limitações de aprendizagem 

pela cor da pele, ou situação econômica marginalizada, ignorando os fatores políticos e sociais 
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excludentes para tais resultados, o que é seriamente criticado por autoras como Cecília Azevedo 

Lima Collares e Maria Aparecida Affonso Moyses 20. 

Envolto por esta “colcha de retalhos”, a implementação de programas de formação 

docente atuais, como o PNAIC, se constrói carregando suas heranças políticas e econômicas, 

em um momento crucial para educação brasileira, onde a recuperação da qualidade do ensino é 

cada dia mais um desafio. 

Porém, enquanto as propostas de formação docente no Brasil ignorarem sua construção 

histórica, mais modelos reprodutivistas do sistema falho serão propostos, numa interminável 

manutenção do sistema capitalista, que fragmenta a rotina de trabalho docente, oferece uma 

educação secundária ao povo e marginaliza a luta de classes, onde nada muda. 

 

Uma análise da implementação do PNAIC 

 

Chega-se aqui, ao ponto em que é possível juntar as peças do “jogral histórico 

educacional brasileiro”: o sistema público de educação atual, intrinsecamente ligado às políticas 

de formação docente em larga escala, é um emaranhado de perdas e danos das decisões políticas 

e educacionais sustentadas por correntes pedagógicas passadas, que influem na conjuntura 

política de gestão das escolas e implementação de formações docentes.  

Assim, após participar por dois anos do programa PNAIC, no município de Rolim de 

Moura-RO, e inquietar-me com a rotina de estudo proposta, houve uma busca teórica recorrente 

para uma melhor compreensão às perguntas oriundas destas vivências, que tinham em sua 

pauta: socialização de atividades feitas pelos professores em sala, discussões de textos contidos 

nos cadernos de estudos ofertados pelo programa -em sua maioria com autores que elaboraram 

suas teses a partir da teoria construtivista, como Emília Ferreiro; Ana Teberosky (1984; 1985) 

e Magda Soares (2004)- confecção de materiais didáticos, entre outros, o que era conciliado 

                                                           

20
Ver: COLLARES, M. MOYSÉS, C. Inteligência abstraída, crianças silenciadas: as avaliações de inteligência. 

Psicol. USP vol. 8 n. 1 São Paulo, 1997.  
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com as demais responsabilidades docentes. Participava do grupo noturno para não influenciar 

na rotina e afazeres na escola. 

No primeiro ano, 2013, os encontros mensais eram destinados a estudos que, para a 

surpresa, ou não, de todos e todas não havia referenciais distintos dos já conhecidos, eram as 

mesmas teorias com propostas de práticas apenas reformulado, não que isso fosse ruim, pois 

retomar estudos sempre contribui para a concepção pedagógica do trabalho do professor, porém 

era evidente que se esperava algo diferente do que já havia sendo proposto como políticas 

públicas para formação docente, em especial quem já havia participado de propostas 

semelhantes, como o PROFA21, sempre lembrado com saudosismo: 

 

Notei que algumas professoras ficaram decepcionadas com as primeiras aulas da 

formação, caímos numa discussão cansativa de ‘métodos’, onde até o construtivismo 

foi relatado como método, deixando claro a confusão teórica a que chegamos. Ficou 

evidente como alguns profissionais tem a carência de expor sua prática e defendê-la a 

todo custo, sem sequer se dar o privilégio da dúvida. O material que o Governo 

Federal deveria ter enviado para o início da formação ainda não chegou, o que tem 

gerado certo desconforto aos participantes [...]. (CADERNO DE REGISTRO, Set. 

2013)  

  

Contudo, ao olhar atentamente para a rotina de estudo do programa (aulas no contra 

turno, mais atividades extras) e ao pensá-las agregadas as outras responsabilidades docentes 

(avaliação, relatórios, recuperação, reuniões pedagógicas, planejamentos, entre outros) nota-se 

o encrudescimento massivo das relações de trabalho docente, pesando a mão das necessidades 

do mercado para com a fragmentação desta relação entre trabalho e educação, desfigurando-se 

sua real função, segundo a análise histórico-crítica, como elucida Saviani (2012):  

 
[...] portanto, a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento 

espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; à cultura erudita e 

não à cultura popular. Em suma, a escola tem a ver com o problema da ciência. Com 

efeito, ciência é exatamente o saber metódico, sistematizado. (SAVIANI, 2012, p.14) 

 

Destarte, ficou evidenciado que o programa de formação docente PNAIC, não está em 

consonância com a perspectiva histórico-crítica quando ignora os aportes teóricos críticos em 

sua base epistemológica e não aprofunda as discussões pedagógicas sob o ponto de vista de 

autores que auxiliariam na construção da mudança metodológica docente, historicamente 

                                                           
21 Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, implementado em 2001 em que teve o construtivismo 

amplamente difundido. 
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estabelecidas, pois subjugam a luta de classes nela embutida. Ficando a rotina a sorte das 

socializações de atividades já elaboradas pelos participantes do grupo, num ciclo reprodutivista 

interminável do aprender a aprender escolanovista, que beira ao senso comum. 

Além da observação e participação, tais considerações são possíveis também pela 

análise dos materiais distribuídos aos docentes pelo programa, e as sugestões de 

acompanhamento do aluno ou aluna por meio de instrumentais com conceitos pré-definidos. 

 

Imagem 1- Algumas referências utilizadas para elaboração do material distribuído aos 

docentes 

 

Fonte: Unidade 1- MEC, p.23, 2018 

Organização: MATIAS, 2018 
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Imagem 2- Sugestão de instrumento de acompanhamento da turma 

 

Fonte: Unidade 1- MEC, p.41, 2018 

Organização: MATIAS, 2018 

 

Imagem 3- Sugestão de instrumento de avaliação discente 

 

Fonte: Unidade 1- MEC, p.39, 2018 

Organização: MATIAS, 2018 

 

Com referencial teórico idealista e seu viés escolanovista, em confronto com norte 

histórico crítico baseado na dialética materialista, fica evidente a proposta mantenedora do 

sistema educacional frágil que ignora a luta de classes e seu processo histórico e engessa o 

trabalho docente. 
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Portanto, o Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa possibilita visualizar a 

vassalagem das políticas econômicas e educacionais22 para educação no Brasil em consonância 

com o mercado, como explica Maciel e Silva (2014, p.35): “No Brasil, as políticas implantadas 

no âmbito da educação, a partir de 1990, foram financiadas e dirigidas pelo Banco Mundial, em 

convergência com os interesses da burguesia brasileira para atender a interesses de grupos 

hegemônicos [...]”. Alimentando políticas educacionais que mantém os vícios e limitações desta 

conjuntura, ainda presentes nas políticas de formação recentes. 

Todavia, para além da crítica e, analisando o processo de construção histórica deste 

enredo educacional, compreende-se que as propostas atuais continuam a extrair os pontos falhos 

e oportunos das tendências pedagógicas para dar-lhes continuidade, ignorando os pontos 

contributivos historicamente visíveis, o que daria grande vantagem ao ponto em que se 

encontram as políticas públicas para educação no Brasil, o que será mais bem explorado a 

seguir. 

Uma discussão para além das dicotomias 

 

Os traços escolanovistas estão presentes em todo o arranjo da formação docente do 

PNAIC, o que pode ser vislumbrado pela valorização exacerbada da prática, tida como 

protagonista dos momentos de formação, referenciais construtivistas, instrumentais avaliativos 

padronizados, entre outros fatores que evidenciam esta conjuntura, porém, a Escola Nova, 

pensada por elementos epistemológicos idealistas, teve em seu apogeu, para além de uma 

educação assistencialista, pensadores que ultrapassaram a linha da mera manutenção do sistema 

capitalista, e lançou propostas que enxergavam os trabalhadores, e os filhos destes trabalhadores 

como uma classe, não ignorando seu processo histórico de formação. 

Dentre os pioneiros estavam Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, estudiosos e incansáveis 

em propor uma educação integral de qualidade aos filhos dos explorados pelo capital que, de 

fato, pudesse alterar seu status quo e levá-los a uma nova realidade social e econômica, que ia 

do acesso a educação básica integral – Como a Escola Parque, no bairro da liberdade em Brasília 

                                                           
22 É possível vislumbrar, por meio da observação e análise documental, que os materiais disponibilizados aos 

docentes não possuem viés crítico e reproduzem metodologias que mantém o sistema político liberal vigente. 
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- ao acesso a Universidade pública e gratuita-UNB e UENF- também difundidas pelos autores 

em questão, respectivamente.  

E assim, os escritos, neste caso de Anísio Teixeira (1969), evidenciavam um discurso 

que interessava à política econômica brasileira: “[...] todas as demais nações, as dependentes e 

coloniais inclusive, ou entraram em transformação violenta, com o comunismo, ou se mantém 

em fase instável e de profunda inquietação social [...].” (TEIXEIRA, 1969, p.132) e assim 

segue: “os nossos deveres para com o povo brasileiro estão, assim, a exigir que demos primeiro 

a educação adequada às classes populares, a fim de lhes aumentar a produtividade e com ela o 

seu nível de vida.” (TEIXEIRA, 1969, p.107). Porém, nas entrelinhas desnudava a preocupação 

com os investimentos insatisfatórios nos setores educacionais e suas estruturas, bem como uma 

educação que mudasse a condição social dos filhos dos trabalhadores: “A seguir, busquemos 

melhorar a escola, melhorando, tanto quanto possível, os vários fatores que nela atuam. 

Melhoremos os professores. Melhoremos o livro didático. Melhoremos os equipamentos. 

Melhoremos o prédio. E, sobretudo, melhoremos o financiamento da educação [...]” 

(TEIXEIRA, 1969, p.158). Evidenciando o “jogral” político existente para a implementação 

política dos projetos e programas educacionais à época, mediante o estado vigente. 

Neste ínterim, é oportuno citar a sagacidade do sistema político e educacional brasileiro 

em apropriar-se ideologicamente apenas do que lhe corresponde aos interesses econômicos de 

cada proposta pedagógica implementada, usurpando-se dos fragmentos teóricos e 

epistemológicos que lhe melhor servirão para perpetuar um sistema educacional submisso às 

políticas econômicas mundiais, negligenciando o processo histórico da construção das relações 

sociais e suas classes, o que, intencionalmente, não traz a superação das tendências pedagógicas 

retrógradas lançando-as a um campo medíocre de polarização ideológica, ao que Marx e Engels 

(1998, p.72) esclarecem: “O que a história do pensamento demonstra senão que a produção 

intelectual se transforma junto com a produção material? As ideias dominantes de uma época 

sempre foram às ideias da classe dominante. ” Que não podem ser subjugadas neste processo 

de pesquisa e construção de conhecimento. 

Assim, as políticas públicas para a formação docente atual continuam a ser pensadas por 

uma perspectiva capitalista, fragmentada e deturpada da polarização tradicional versus 

escolanova, que ignora, oportunamente, as classes sociais e suas lutas historicamente 

construídas por um ensino que mude, de fato, as estruturas convenientemente estabelecidas, 



 

171 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

que, por uma retrospectiva política e educacional, como a citada anteriormente, esclarecem o 

constructo paulatinamente edificado ao longo dos anos, mas que não impedem de vislumbrar 

as possibilidades consensuais dos teóricos que buscaram, dentro de suas possibilidades 

históricas, uma educação pública de qualidade. 

Mas a solidificação deste processo não seria possível sem a passividade docente ante a 

esta proposta de secundarização do ensino como política pública, o que inclui a própria 

formação docente, como explicado por Saviani (2012, p.59) “Para cumprir essa função, é 

necessário que os educadores desconheçam seu papel; quanto mais eles ignoram que estão 

reproduzindo, tanto mais eficazmente eles reproduzem.”, possibilitado por rotinas burocráticas 

que dificultam o trabalho docente no Brasil. 

 

Considerações 

 

E assim a manutenção do sistema hegemônico capitalista se solidifica, ante aos olhos 

de quem de fato, teria em suas mãos a possibilidade de mudança, mas que é castrada pela 

formação frágil e esfacelada, em condições de trabalho cada vez mais competitivas e 

maximizadoras da produtividade, em detrimento da qualidade, como salientado por Marx e 

Engels (1998, p.64) “[...] a condição de existência do capital é o trabalho assalariado. Este se 

baseia exclusivamente na concorrência dos operários entre si. ” E é neste cenário que o sistema 

educacional se edifica e se consolida, numa falsa ilusão do mérito. 

 Olhar para este ínterim por um viés histórico-crítico é buscar uma resistência que 

compreende o contexto histórico da formação do sistema educacional brasileiro, suas bases 

epistemológicas e suas tendências pedagógicas e para além da crítica, encontrar pontos de 

entrelaçamento possíveis para que o docente assuma o seu papel construtivo e consciente ante 

o imbróglio político atual, vislumbrando em suas relações históricas um caminho de mudança 

e insurgências para uma educação de qualidade de fato a todas as classes, respaldado pelo 

conhecimento essencialmente científico. 
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RESUMO: O artigo aborda as funções da educação para as pessoas com deficiência na ótica de três Organismos 

Internacionais: o Banco Mundial, a Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. 

Para isso, efetuamos uma pesquisa do tipo documental em que analisamos, a partir de um viés crítico, dois 

documentos produzidos por estes Organismos: o Relatório Mundial sobre a Deficiência e o Relatório Situação 

Mundial da Infância - Crianças com Deficiência. Os resultados evidenciam que as funções da educação para as 

pessoas com deficiência na ótica desses Organismos Internacionais atendem, ao mesmo tempo, duas exigências 

fundamentais: a de redução dos custos sociais destinados a esse público específico e a de universalização do ensino, 

medida considerada necessária para a criação de nova força de trabalho e a consolidação de um novo mercado 

consumidor. 

 

Palavras-chave: Pessoa com deficiência. Organismos Internacionais. Educação. 

 

 

EDUCATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES UNDER THE 

OPINION OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS 

 

Abstract: The article discusses the functions of education for people with disabilities from the perspective of three 

International Organizations: The World Bank, the World Health Organization and the United Nations Children's 

Fund. To do this, we performed a documentary type research in which we analyzed, from a critical bias, two 

documents produced by these organisms: The World Report on Disability and the World Report on the Situation 

of Children - Children with Disabilities. The results show that the functions of education for people with disabilities 

from the point of view of these International Organizations meet at the same time two fundamental requirements: 

The reduction of social costs for this specific public and the universalization of education, a measure considered 

necessary for the creation of a new workforce and the consolidation of a new consumer market. 

Keywords: Disabled person. International Organizations. Education 

 

Introdução 

O artigo aborda as funções da educação para as pessoas com deficiência na ótica de três 

Organismos Internacionais (OI): o Banco Mundial (BM), a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). Para isso, efetuou-se a análise 

de dois documentos produzidos por estes Organismos: o Relatório Mundial sobre a Deficiência 
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(BANCO MUNDIAL; OMS, 2012) e o Relatório Situação Mundial da Infância - Crianças com 

Deficiência (UNICEF, 2013). 

 Esses documentos apresentam proposições em relação à educação das pessoas com 

deficiência que valem a pena ser analisadas por diferentes motivos. Entre eles, por se tratar de 

documentos de ampla referência mundial e trazer uma dada leitura da situação da pessoa com 

deficiência, contextualizando essa problemática no início do século XXI. Além disso, nesses 

documentos a educação das pessoas com deficiência ocupa lugar de destaque, o que significa 

que os Organismos Internacionais dão atenção especial ao tema. 

Para exemplificar o que acabamos de afirmar, nas 358 páginas do Relatório Mundial 

sobre a Deficiência (BANCO MUNDIAL; OMS, 2012), o termo educação está presente 345 

vezes. A publicação possui um capítulo específico sobre educação contento 29 páginas nas 

quais o termo educação inclusiva aparece 37 vezes. Outros termos que aparecem com menor 

frequência no capítulo são: ambiente inclusivo, cenário inclusivo, sociedade inclusiva, escola 

inclusiva, sistema educacional inclusivo, classes inclusivas e abordagens inclusivas. Por sua 

vez, nas 64 páginas que compõem o Relatório Situação Mundial da Infância - crianças com 

deficiência (UNICEF, 2013), registrou-se 169 ocorrências para o termo educação e 20 

ocorrências para o termo educação inclusiva. 

Visando contextualizar melhor as razões pelas quais as funções da educação têm lugar 

acentuado nesses documentos, o artigo foi organizado em duas partes. A primeira retoma alguns 

elementos referentes à preocupação com as pessoas com deficiência no último quartel do século 

XX. A segunda descreve as funções da educação explícitas nos dois documentos analisados, 

procurando destacar sua conexão com as questões econômicas, assim como com o papel social 

esperado para esse público. 

Fundamentação teórica ou entendendo o contexto 

No último quartel do século XX o aumento no número de pessoas com deficiência 

passou a ser considerado um dos fatores prejudiciais ao desenvolvimento econômico e social, 

tornando-se uma preocupação constante em documentos produzidos por diferentes Organismos 

Internacionais. Entre os eventos que demonstram uma maior preocupação com esse público é 

possível citar a aprovação em Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) da 

Declaração das Pessoas Com Deficiência Mental no ano de 1971, assim como a aprovação 
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também pela ONU da Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes no ano de 1975. Além 

destas, em dezembro de 1976 a Assembleia Geral da ONU aprovou a Resolução 31/123 na qual 

proclamava o ano de 1981 como o Ano Internacional das Pessoas Deficientes (AIPD). 

 Em virtude disso, em 1979 foi adotado um Plano de Ação para o AIPD cujo lema era 

“igualdade e participação plena”. Esse plano tinha por objetivo auxiliar os países membros a 

alcançarem os cinco objetivos propostos para o Ano Internacional, quais sejam: 

Ajudar os deficientes no seu ajustamento físico e psicossocial na sociedade; promover 

todos os esforços, nacionais e internacionais, para proporcionar aos deficientes 

assistência adequada, treinamento, cuidadosa orientação, oportunidades para trabalho 

compatível e assegurar a sua plena integração na sociedade; estimular projetos de 

estudo e pesquisa, visando a participação prática e efetiva de deficientes nas atividades 

da vida diária, melhorando as condições de acesso aos edifícios públicos e sistemas 

de transportes; educar e informar o público sobre o direito das pessoas deficientes de 

participarem e contribuírem nos vários aspectos da vida econômica, social e política; 

promover medidas eficazes para a prevenção de deficiências e para a reabilitação das 

pessoas deficientes. (ONU, 1982, p. 2) 

Segundo as estimativas da ONU, em 1982 a população com deficiência somava 500 

milhões de indivíduos. Entre os fatores que contribuíam para esse elevado número, a ONU 

destacava as guerras e suas consequências, a fome, a pobreza, o analfabetismo, a ausência de 

conhecimentos exatos sobre a deficiência, suas causas, prevenção e tratamento, a falta de 

condições de habitação digna e de higiene, os acidentes na indústria, na agricultura e no trânsito, 

a poluição do meio ambiente e os problemas psicossociais causados pela mudança da sociedade 

tradicional para a sociedade moderna. 

Esses problemas certamente não afetavam igualmente a todos os indivíduos com 

deficiência, mas aqueles oriundos da classe trabalhadora atingida pelas constantes condições de 

exploração e usurpação de direitos. Além disso, afetava com maior amplitude os chamados 

países em desenvolvimento, em virtude das condições sociais a que estava submetida a 

população residente nessas localidades. Dessa forma, a ONU enfatizava que a análise da 

situação das pessoas deficientes deveria ser realizada no contexto de diferentes níveis de 

desenvolvimento econômico e social e de diferentes culturas. 

 Além dos fatores elencados anteriormente, outro elemento que trazia maior preocupação 

quanto à população com deficiência estava associado às recentes transformações na agricultura 

e no comércio. Essas transformações impuseram o deslocamento de parte da população rural 

para os centros urbanos e sua inserção no mercado produtivo. Em 1982 a ONU se pronunciava 

da seguinte forma quanto a este assunto: 
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À medida que aumenta o número de famílias que abandonam as regiões rurais e se 

dirigem aos centros urbanos, que a agricultura se torna mecanizada e mais 

comercializada, que as transações monetárias vêm substituir o sistema de trocas e a 

família ampliada se desintegra, a situação das pessoas deficientes quanto à falta de 

oportunidades de trabalho torna-se ainda mais grave. Nos bairros pobres das 

cidades, a concorrência para se conseguir trabalho é grande e não existem muitas 

outras atividades economicamente produtivas. Muitas pessoas deficientes dessas 

zonas veem-se forçadas à inatividade e se tornam dependentes, outras são obrigadas 

a recorrer à mendicância. (ONU, 1982, p.13 – grifo meu) 

Vê-se no fragmento que, além de marcar o território indicando qual população deficiente 

deveria ser motivo de preocupação (as que vivem em bairros pobres das cidades, ou em “zonas” 

de pobreza), o discurso empregava uma linguagem que ocultava e falsificava as causas das 

condições de existência dessa população23. Assim, a expressão “famílias que abandonam”, não 

mostrava a verdadeira face do problema, pois se tratavam de famílias expulsas de suas terras 

pelas condições criadas pelo próprio modo de produção mediante um processo de expropriação 

similar ao descrito por Marx no século XIX ao mencionar que: 

O processo que cria o sistema capitalista consiste apenas no processo que retira ao 

trabalhador a propriedade de seus meios de trabalho, um processo que transforma em 

capital os meios sociais de subsistência e os de produção e converte em assalariados 

os produtores diretos. [...] A expropriação da grande massa da população, despojada 

de suas terras, de seus meios de subsistência e de seus instrumentos de trabalho, essa 

difícil e terrível expropriação, constitui a pré-história do capital (1975, p. 830-880). 

Também fica patente no fragmento que por trás da preocupação com essa população, 

estava implícita a necessidade de integrá-la ao trabalho, medida que evitaria sua dependência. 

Desse modo, enquanto a economia familiar estava baseada na agricultura ou atividades próprias 

do meio rural, não havia muito porque se preocupar com a pessoa com deficiência, 

considerando que sua participação em tarefas úteis no seio da família ampliada era a realidade. 

Porém, o avanço do capital impôs mudanças que já não mais permitiam essa forma de 

organização. 

Nesse sentido, tornava-se imperioso desenvolver ações que visassem a diminuição da 

incidência de pessoas com deficiência por meio de “medidas corretivas eficazes” (ONU, 1982, 

p. 2) que englobavam a prevenção e a reabilitação, sobretudo nos países em desenvolvimento. 

A ONU preconizava que atacar os fatores responsáveis pela ampliação no número de pessoas 

                                                           
23 A utilização do discurso com o objetivo de falsear a realidade já foi descrita por Marx ao afirmar que: “toda a 

sociedade atual, baseada sobre o trabalho como mercadoria, se fundamenta numa licença poética, numa expressão 

figurada. Se a sociedade quer suprimir todas as injustiças que tem de suportar, basta eliminar as expressões 

inconvenientes, mudar a linguagem...” (MARX, 1975, p. 620). 
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com deficiência, implicava mudanças de ordem política, econômica, social, científica, 

educacional, cultural e ambiental. 

Para isso, os países foram orientados a investir em “desenvolvimento econômico e 

social, prestação de serviços abrangentes a toda a população na esfera humanitária, 

redistribuição da renda e dos recursos econômicos, e melhoria dos níveis de vida da população” 

(ONU, 1982, p. 1). Tais investimentos dependiam da adoção de medidas sociais extremamente 

vinculadas “à disposição favorável e à capacidade dos governos e da sociedade de destinar 

recursos econômicos e serviços aos grupos desfavorecidos da população” (idem, p 14). 

Todavia, no início da década de 1980 o capitalismo passava por uma crise de 

sobreacumulação. Conforme Sawaia (2009) as origens da crise de sobreacumulação tinha raízes 

no pós-guerra entre as décadas de 1950 e 1960. Nesse período ocorreu expansão do capital 

produtivo, inicialmente nos países centrais e posteriormente nos países periféricos. Em ambos 

os casos, a expansão capitalista se deu em virtude do “excesso de capital norte-americano 

acumulado durante as guerras que precisava continuar em valorização” e do “excesso de capital 

tanto norte-americano como europeu e japonês que parte em busca de novos espaços para uma 

segunda onda de investimentos diretos (idem, p. 61)”. 

A solução encontrada, inicialmente por Margareth Tactcher (Reino Unido) e Ronald 

Reagan (EUA), para “solucionar” esse problema de sobreacumulação foi o resgate das ideias 

advindas da doutrina24 neoliberal. Como resultado, essa doutrina passou a dominar a política 

econômica e social, primeiramente no mundo anglo-saxão, porém, mais tarde, em boa parte da 

Europa e do mundo (Harvey, 2014). Segundo Perry Anderson (2000, p. 12), para ajustar-se a 

“nova” ordem imposta pela doutrina neoliberal os governos: 

Contraíram a emissão monetária, elevaram as taxas de juros, os impostos sobre 

rendimentos altos, aboliram controles sobre fluxos financeiros, elevaram 

massivamente os níveis de desemprego, aplastaram greves, impuseram uma legislação 

anti-sindical e cortaram gastos sociais. E lançaram um grande programa de 

privatizações. 

Essas medidas afetaram principalmente a classe pobre e trabalhadora e 

consequentemente, as pessoas com deficiência. Como exemplo, muitos recursos fundamentais 

à saúde humana foram “privatizados e inseridos na lógica capitalista de acumulação” 

                                                           
24 Segundo Paulani (2006) a doutrina neoliberal afirma a crença no mercado, postulando ser ele possuidor de 

inigualáveis virtudes. Além disso, a defesa dos interesses financeiros em primeira e última instância implica o 

controle ferrenho dos gastos dos Estados. 
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(HARVEY, 2014, p. 121). Entre eles, a privatização da água potável na África do Sul e seu 

custo elevado levaram muitas famílias de baixa renda a recorrerem a outras fontes, resultando 

em uma “epidemia de cólera que matou grande número de pessoas” (HARVEY, 2014, p. 31), 

além de ter ocasionado graves problemas de saúde, dificultando ainda mais a prevenção das 

deficiências. 

Esse e tantos outros exemplos que podem ser aqui mencionados mostram que se por um 

lado a redução das deficiências exigia a destinação de volume maior de recursos financeiros e 

investimento na qualidade de vida da população, por outro, as condições criadas pelo uso 

doutrinário das ideias neoliberais seguiram o caminho inverso. Nesse sentido, apesar das 

recomendações efetuadas no Plano de ação para o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, 

nos anos subsequentes houve ampliação no número de pessoas com deficiência, de maneira que 

no final da primeira década do século XXI essa quantidade havia praticamente dobrado. 

Em 2010 o número de pessoas com deficiência com 15 anos ou mais variava de 15, 6% 

a 19,4% do total da população mundial. Isso significava em torno de 785 milhões a 975 milhões 

de pessoas vivendo com alguma deficiência específica, segundo dados divulgados pelo Grupo 

Banco Mundial e pela OMS (2012). Somando a essa população as crianças e adolescentes entre 

zero e quatorze anos, estimava-se que em 2010 mais de um bilhão de pessoas estariam vivendo 

com algum tipo de deficiência, o dobro do percentual verificado em 1982 pela ONU. 

Nesse mesmo ano o Banco Mundial estimou que a quantidade de pessoas nessa situação 

sofreria acréscimo de 120% nos próximos 30 anos nos países do Sul, enquanto nos países do 

Norte o aumento seria de 40% no mesmo período. Segundo o Banco, tais perspectivas 

demonstravam a existência de um “círculo vicioso entre a pobreza e a deficiência” (BIELER, 

2010, p. 1), motivando a partir da segunda década do século XXI, a intensificação de ações nos 

países com maioria da população vivendo em situação de pobreza extrema. 

Entre as principais razões para a intensificação das ações referentes a esse público, o 

Banco Mundial chama a atenção para os “riscos” causados pelo número elevado de pessoas 

nessa condição. Segundo o Banco Mundial e a OMS “a deficiência é um desafio universal com 

custos sociais e econômicos para indivíduos, famílias, comunidades e nações” (BANCO 

MUNDIAL; OMS, 2012, p. 45). Entre os “supostos riscos” figuram principalmente os elevados 

custos econômicos adicionais que a situação de deficiência requer, situação que já havia sido 
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prevista no último quartel do século XX, mas que hoje se agrava, principalmente em 

decorrência da elevação da expectativa de vida25. 

Tais custos envolvem as despesas diretas necessárias para a realização de tratamentos 

médicos, dietas especiais, dispositivos assistivos, viagens, reabilitação ou assistência pessoal, 

além dos custos de oportunidade que incluem, por exemplo, a redução na renda financeira direta 

dos pais, mães ou “familiares que abandonam o emprego ou diminuem seu envolvimento no 

trabalho para cuidar de uma ou mais crianças com deficiência” (UNICEF, 2013, p. 15). 

Nesse último caso, em 2013 o Unicef estimou que os custos adicionais da deficiência 

que pesavam sobre as famílias variavam significativamente em diferentes países: de 11% a 69% 

da renda no Reino Unido, de 29% a 37% na Austrália; de 20% a 37% na Irlanda, 9% no Vietnã 

e 14% na Bósnia e Herzegóvina (Unicef, 2013). No mesmo ano, a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) estimou que os custos econômicos totais (diretos e indiretos) variavam de 

3% a 5% do Produto Interno Bruto (PIB) em dez países de média e baixa renda (UNICEF, 

2013). 

Todavia, não apenas as famílias cujas pessoas possuem algum tipo de deficiência têm 

custo direto adicional. Os custos econômicos diretos incluem também os benefícios cobertos 

pelos governos e repassados, na maioria dos casos, por intermédio de programas sociais e 

programas assistenciais de transferência de renda para as pessoas com deficiência, incluindo, 

geralmente, os serviços de saúde e reabilitação, programas voltados para o mercado de trabalho, 

educação e treinamento vocacional, benefícios de seguro social (contributivos), benefícios de 

assistência social em dinheiro (não contributivos), fornecimentos de dispositivos assistivos, 

acesso subsidiado ao transporte, serviços de apoio como assitentes pessoais, intérpretes de 

língua de sinais etc (BANCO MUNDIAL; OMS, 2012). 

Segundo o Banco Mundial e a OMS (2012), os gastos públicos com programas sociais 

relacionados aos custos da deficiência é cerca de 10% entre os países membros da Organização 

                                                           
25 De acordo com a Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), a média geral de 

vida na Europa Ocidental nas primeiras décadas do século XIX era de apenas 33 anos, alterando-se para 

aproximadamente 80 no final do século XX. Ainda segundo o documento, embora a expectativa de vida no resto 

do mundo tenha se elevado a partir de níveis mais baixos que os registrados na Europa, ela passou de menos de 30 

anos em 1880 para quase 70 em 2000 (OECD, 2014). 
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para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD)26, podendo chegar ao montante de 

25% nos países mais pobres e de baixa renda. Ainda de acordo com a OMS e o Banco Mundial, 

preocupava aos dirigentes dos países membros da OECD o fato de a taxa de recebimento de 

benefícios por pessoas com deficiência no contingente que somava 6% da população em idade 

de trabalhar ter sido similar a taxa de desemprego em 2007. Todavia, a maior preocupação era 

com os países pobres cujos gastos adicionais deveriam ser cobertos com maior volume de 

recursos públicos tendo em vista o nível de renda da população nesses países. 

Além desses custos, o Banco Mundial e a OMS apontaram como um importante custo 

indireto da deficiência a perda da produtividade no trabalho entre as pessoas com deficiência e 

a relativa perda de impostos. Essas perdas são ainda maiores quando familiares abandonam seus 

empregos ou reduzem o número de horas trabalhadas para cuidar de algum membro deficiente 

da família, resultando em “acúmulo insuficiente de capital humano (subinvestimento em capital 

humano), da falta de emprego, ou do subemprego” (BANCO MUNDIAL; OMS, 2012, p. 45). 

Esses dados têm levado muitos países a se preocuparem tributariamente com os preços 

e custos dos programas destinados a esse público, ao mesmo tempo em que começam a buscar 

alternativas para resolver o problema em duas frentes complementares: a primeira, reduzindo a 

dependência em relação aos benefícios e, a segunda, estimulando a inserção ou reinserção das 

pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Conforme evidenciam o Banco Mundial e a 

OMS, a preocupação com a sustentabilidade e os custos dos programas destinados às pessoas 

com deficiência tem motivado muitos países a “darem os primeiros passos para reduzir a 

dependência do benefício entre pessoas com deficiência e estimular a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho” (BANCO MUNDIAL; OMS, 2012, p. 45 – grifo meu). 

Entre as estratégias utilizadas para se alcançar tais objetivos, os Estados têm dado maior 

atenção ao papel da educação. Isso porque a escolarização das pessoas com deficiência passou 

a ser considerada de extrema relevância para a consolidação de uma força de trabalho mais 

qualificada e inserida na lógica de mercado como será descrito a seguir. 

As funções da educação na ótica do Banco Mundial, da OMS e do Unicef 

                                                           
26 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico é uma organização internacional composta 

por 34 países membros, a maioria deles considerados desenvolvidos com elevado PIB per capita e Índice de 

Desenvolvimento Humano. 
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No início do século XXI os organismos internacionais produziram uma série de 

declarações e documentos que contém orientações a respeito das funções que a educação das 

pessoas com deficiência deve assumir no contexto atual. Entre os documentos, vale analisar 

alguns fragmentos presentes no Relatório Mundial sobre a Deficiência (BANCO MUNDIAL; 

OMS, 2012) e no documento Situação Mundial da Infância – Crianças com deficiência 

(UNICEF, 2013). Ambos contêm proposições a respeito das funções da educação para as 

pessoas com deficiência que devem ser levadas em consideração na formulação das políticas 

públicas, principalmente nos países em desenvolvimento. 

Entendemos que a análise desses documentos é de extrema relevância para se conhecer 

melhor os interesses implícitos por traz das proposições efetuadas. Nesse sentido, concordamos 

com Garcia (2004, p. 13) ao afirmar que os documentos: 

Expressam o resultado, num tempo e espaço históricos, do embate vivido por 

diferentes forças sociais; eles representam a apropriação, por parte de seus 

formuladores, de conjuntos de ideias, pensamentos, políticas, ações vividas pelas 

diferentes populações. Dentre aquilo que já está presente na vida social, os 

formuladores dessa documentação enfatizam, sublinham, focam algumas práticas e 

pensamentos; desqualificam, obscurecem, desprezam outros. Pensamentos e práticas 

mais convenientes a um projeto social ganham corpo, formas, conceitos, concepções 

que os sustentem e passam a ser considerados como “propostas”, “diretrizes”, 

“parâmetros” etc. Aos leitores menos avisados, e o somos quase todos, é como se 

esses materiais ganhassem a força de “realizar”, a magia de “reinventar” o real, o 

fascínio de “determinar” a história. 

O Relatório Mundial sobre a Deficiência é uma tradução em português do documento 

World Report on Disability elaborado pela OMS em parceria com o Grupo Banco Mundial 

(World Bank). Na introdução do documento a Diretora Geral da OMS, Margareth Chan, e o 

Presidente do Grupo Banco Mundial, Robert B. Zoellick, afirmam que o relatório tem por 

finalidade “proporcionar evidências a favor de políticas e programas inovadores capazes de 

melhorar a vida das pessoas com deficiência, e facilitar a implementação da Convenção das 

Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência” (2012. p. xi). 

Quanto ao documento Situação Mundial da Infância, trata-se de um relatório divulgado 

anualmente pelo Unicef, porém, com temáticas diversificadas. Em 2013 o foco do relatório foi 

a infância das crianças com deficiência. Entre os objetivos expressos, o documento procurou 

analisar os desafios que devem ser enfrentados para que as crianças com deficiência tenham 

acesso aos serviços a que tem direito, além de destacar as iniciativas promissoras em áreas como 

saúde, nutrição, educação e programas emergenciais. 
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Nos dois documentos é possível observar um direcionamento das ações para os países 

de média e baixa renda. Isso porque, na visão desses Organismos Internacionais, a pobreza 

presente nesses países tem forte impacto sobre o surgimento de novos casos de deficiência. 

Conforme preconiza o Unicef, há uma “forte conexão entre pobreza e deficiência — que, por 

sua vez, está associada a questões de gênero, saúde e emprego. frequentemente, crianças com 

deficiência são apanhadas em um ciclo de pobreza e exclusão” (2013, p. 29). 

Outra questão importante nesses documentos é a ênfase dada ao papel da educação; 

ambos a consideram um mecanismo fundamental de redução da pobreza, principalmente 

daquelas crianças que, reiteradamente, se encontram em situação de exclusão e marginalização. 

Em outras palavras, “a educação é a porta de entrada para a participação plena na sociedade. É 

particularmente importante para crianças com deficiência, que frequentemente são excluídas” 

(UNICEF, 2013, p. 27). Há uma preocupação não apenas com as oportunidades educacionais 

ao longo da infancia, mas também com os impactos advindos futuramente uma vez que muitos 

dos benefícios da escola se consolidarão ao longo do tempo. 

Nesse sentido, para que a falta de escolaridade não traga maiores prejuízos, causando 

impacto significativo na pobreza durante a vida adulta, a educação das crianças e jovens com 

deficiência necessita cumprir determinadas funções que são especificadas de forma bastante 

explícita nos dois documentos. Para melhor analisá-las, resumimos tais funções no quadro 

abaixo: 

QUADRO 1: FUNÇÕES DA EDUCAÇÃO NA ÓTICA DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

OMS/ GRUPO BANCO MUNDIAL (2012) UNICEF (2013) 

Formar capital humano determinante para o bem 

estar e riqueza pessoal; 

Reduzir os altos custos econômicos e sociais gerados 

pela condição de deficiente; 

Permitir que os países alcancem as Metas de 

Educação para Todos (EPT) e dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) no que diz 

respeito a universalização da educação primária; 

Possibilitar o cumprimento das responsabilidades 

relativas as exigências do Artigo 24 da Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência. 

(2012, p. 213). 

Reduzir a pobreza; 

Garantir melhor emprego e o sustento na vida adulta; 

Garantir segurança social e econômica; 

Oferecer oportunidades para uma participação plena 

na sociedade; 

Atingir o ensino básico universal, um dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM 2); 

Possibilitar que os Estados signatários da Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

cumpram sua responsabilidade em relação ao Artigo 

24. 

(UNICEF, 2013, p. 27-40). 

Fonte: Organização da autora com base em OMS/ GRUPO BANCO MUNDIAL (2012) e UNICEF (2013). 
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Embora tenham sido produzidos por Organismos Internacionais diferentes, nota-se uma 

semelhança entre as funções expressas, indicando uma sintonia em relação ao papel que a 

educação para as pessoas com deficiência deve assumir. Em virtude dessa semelhança, será 

feita uma análise paralela dos dois documentos. 

Tanto na visão do Banco Mundial e da OMS como na visão do Unicef, a educação para 

esse público tem a função de ajustá-los a nova ordem econômica imposta pela organização 

capitalista no atual estágio de desenvolvimento. Essa necessidade de ajustamento fica patente 

nas expressões capital humano, redução de custos econômicos, melhor emprego, entre outras 

que são utilizadas. 

Explicando melhor essas funções, o relatório sobre a Situação Mundial da Infância 

afirma que os benefícios duradouros da educação para as crianças com deficiência são três: o 

melhor emprego, a segurança social e econômica e as oportunidades para a participação plena 

na sociedade. Essa participação plena envolve principalmente a inserção desses sujeitos no 

mercado produtivo de modo que sejam responsáveis pelo seu próprio sustento. Não há, 

portanto, nenhum acanhamento em considerar o investimento na educação um meio para se 

alcançar “sua futura eficácia como membros da força de trabalho” (UNICEF, 2013, p. 95). 

Para justificar essa necessidade, os formuladores desse documento utilizaram diversas 

“evidências científicas”. Entre elas, um cálculo segundo o qual, “cada ano adicional de 

escolarização é suficiente para aumentar em até 10% a renda potencial de um indivíduo com 

deficiência” (idem, p.96). As contribuições da educação, porém, não param por aí! A ela cabe 

também, “reduzir a dependência atual e no futuro, libertando outros membros da família de 

algumas de suas responsabilidades como cuidadores, e permitindo que reassumam atividades 

produtivas – ou que simplesmente descansem” (UNICEF, 2013, p. 96). Em suma afirmam seus 

formuladores: 

Quando as realizações educacionais são traduzidas em emprego ou outros meios de 

subsistência, a criança com deficiência está apta a avançar e ocupar seu lugar como 

um membro pleno do mundo dos adultos, e em igualdade de condições – um membro 

que produz e que consome (UNICEF, 2013, p. 3 – grifo meu). 

 O pressuposto contido nessa lógica de raciocínio considera a educação das pessoas com 

deficiência investimento de longa duração que permite a redução de custos futuros, 

canalizando-os para outros setores. Esse pressuposto se apoia em dados empíricos que mostram, 

por exemplo, que na cidade de Bangladesh, “o custo da deficiência devido à perda de renda por 
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falta de escolaridade e emprego, das pessoas com deficiência e seus cuidadores, é estimado em 

US$ 1,2 bilhões anualmente, ou 1,7% do PIB (BANCO MUNDIAL; OMS, 2012, p. 217). 

A análise dessa função considerada de tamanha estima pelos formuladores dos 

documentos atesta a conversão da educação em investimento capaz de aliviar, mesmo que 

temporariamente, os problemas de sobreacumulação de capital (HARVEY, 2014). Como 

explica Harvey, ao ser verificada a impossibilidade de uso lucrativo imediato, os excedentes 

que ocasionam a sobreacumulação do capital devem ser deslocados espacialmente e 

temporalmente. No primeiro caso, o deslocamento é efetuado a partir da “abertura de novos 

mercados, novas capacidades produtivas e novas possibilidades de recursos, sociais e de 

trabalho, em outros locais” (idem, p. 94). 

Quanto ao deslocamento temporal, ele ocorre mediante investimentos em projetos de 

capital de longo prazo ou gastos sociais (como a educação e a pesquisa) que adiam a futura 

reentrada em circulação de valores de capital. Os fluxos de capital são retirados do domínio da 

produção e do consumo imediato (circuito primário do capital) e redirigidos para um circuito 

secundário que se subdivide em dois (capital fixo para produção e a produção de fundos de 

consumo) ou terciário (infraestruturas sociais), a exemplo dos investimentos sociais em 

pesquisa e desenvolvimento, educação, cuidados com a saúde. Após ter decorrido um espaço 

de tempo longo, os excedentes deslocados temporariamente para esses dois últimos circuitos se 

tornarão produtivos se “contribuírem para a futura produtividade do capital” (HARVEY, 2014, 

p. 96). 

No caso da educação das pessoas com deficiência, seguindo essa lógica de deslocamento 

descrita por Harvey, a produtividade ocorrerá “se o caminho para a ulterior acumulação do 

capital for aberto por uma força de trabalho mais educada” (2014, p. 96). Todavia, a 

escolarização torna-se importante, não apenas para a consolidação da nova força de trabalho, 

mas também para a conversão desses indivíduos em potenciais consumidores. Nessa ótica, 

parte-se do pressuposto segundo o qual as pessoas com deficiência tendem, em geral, a ser mais 

pobres que as sem deficiência, cabendo à educação equilibrar essa situação, de modo a permitir 

sua integração à lógica do mercado. Conforme o Banco Mundial e a OMS: 

A deficiência é uma questão de desenvolvimento, devido à sua relação bidirecional 

com a pobreza: a deficiência pode aumentar o risco de pobreza, e a pobreza pode 

aumentar o risco de deficiência. O surgimento da deficiência pode levar à piora do 

bem-estar social e econômico e à pobreza através de uma grande quantidade de 
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canais, incluindo o impacto adverso sobre a educação, o emprego, a renda, e maiores 

despesas para tratar a deficiência (2012, p. 10 – grifos meus). 

Nesse fragmento, a pobreza é apresentada como algo que tem origem em fatores 

relacionados ao próprio indivíduo, como se fosse a própria deficiência a responsável por suas 

condições de existência. Além disso, a educação é apresentada como o fator-chave para 

solucionar esse problema. Esse tipo de raciocínio oculta e falseia os reais motivos pelos quais 

as pessoas com deficiência vivem em condição de pobreza, ao mesmo tempo que associa a 

produção da pobreza à ausência de acesso educacional. Nessa ótica, o argumento utilizado é o 

de que os problemas socioeconômicos desses indivíduos poderiam ser resolvidos no terreno 

educacional, deslocando a necessária compreensão das relações capital-trabalho como 

determinação das precárias condições de vida das pessoas com deficiência. 

Assim, a educação é apresentada como fator-chave para a pessoa com deficiência 

melhorar seu bem-estar econômico e social, vindo a participar de forma plena da sociedade. 

Essa compreensão aponta a existência de vínculo estreito entre a escolarização das pessoas com 

deficiência e as premissas defendidas pela teoria liberal a respeito do bem-estar. Segundo 

Faleiros (2009), toda teoria liberal do bem-estar baseia-se no mercado e no consumo. Assim, 

tanto as afirmações realizadas pelo Unicef quanto as realizadas pelo Banco Mundial e a OMS 

ganham eco e passam a fazer sentido dentro da lógica segundo a qual é no mercado que o 

indivíduo com deficiência vai adquirir bem-estar. 

Para participar desse mercado é preciso que a pessoa com deficiência supere 

minimamente a situação de pobreza na qual foi imersa. Desse preceito decorrem outras funções 

da educação como as que preconizam ser ela fundamental para o alcance dos Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODM). Esses objetivos têm na “redução da pobreza extrema” 

uma das finalidades basilares de seu projeto global.  

Vale lembrar que uma das principais metas dos ODM, qual seja, a corrida pela 

universalização da educação básica, entendida como inserção de todas as crianças na escola, 

inclui no rol de suas preocupações a inserção gradual dos estudantes com deficiência no espaço 

escolar. Isso porque a meta de universalização da educação primária estabelecida para os 

próximos anos pelos países que assumiram o compromisso de atingir os Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) não poderá ser alcançada plenamente sem a incorporação 

massiva das pessoas com deficiência no sistema de ensino. Conforme o documento Situação 

Mundial da Infância: 
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À medida que é negado às crianças com deficiência o direito de acesso igualitário a 

escolas locais, os governos não conseguem atingir o ensino bádico universal, um dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM 2), e os Estados signatários da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência não cumprem sua 

responsabilidade em relação ao Artigo 24. (UNICEF, 2013, p. 28) 

Assim, tanto a OMS e o Banco Mundial quanto o Unicef demonstram preocupação com 

o baixo índice de crianças com deficiência que frequentam a escola, principalmente porque a 

taxa de escolaridade é menor nos países de baixa renda. Levando em conta a realidade 

econômica desses países, os documentos afirmam que as estratégias utilizadas para alcançar 

maiores índices de escolarização devem ter clara a necessidade de restringir os custos o máximo 

possível. Para tanto, devem privilegiar a escolarização em ambientes o menos restritivo 

possível, resultando na sua inserção preferencialmente nas escolas “regulares” ou “comuns” em 

contraposição às escolas especializadas. 

Nesse sentido, os dois relatórios fazem ampla menção a Conferência Mundial sobre 

Necessidades Educativas Especiais (UNESCO, 1994) na qual os países presentes declararam 

que a adoção dos preceitos inclusivos nas décadas seguintes seria fundamental, pois, além de 

ser o meio mais eficaz para promover “uma educação efetiva à maioria das crianças”, as escolas 

regulares “melhoram a eficiência, e, certamente, a relação custo-benefício de todo o sistema 

educativo” (UNESCO, 1994, p. 10). Assim, os dois documentos analisados, permitem concluir 

que mais de duas décadas após a realização dessa Conferência, a preocupação com a redução 

de custos continua determinando a adoção das políticas educacionais inclusivas, como é 

possível verificar no Relatório Mundial Sobre a Deficiência quando afirma que: 

Embora os custos das escolas especiais e escolas inclusivas sejam difíceis de 

determinar, é ponto pacífico que cenários inclusivos são mais eficientes do ponto de 

vista do custo. A inclusão tem maiores chances de sucesso quando o financiamento 

escolar é descentralizado, os orçamentos são delegados ao nível local, e os fundos se 

baseiam no número total de matrículas e outros indicadores. O acesso a pequenas 

quantias de fundos flexíveis pode promover novas abordagens (OMS, 2012, p. 228). 

 Para justificar e defender as afirmações acima, o Banco Mundial e a OMS forneceram 

como exemplo empírico um estudo realizado no Vietnã na década de 1990. Nele concluiu-se 

que enquanto o custo médio do aluno com deficiência em cenário inclusivo somava US$ 58 por 

ano, nas escolas especiais o custo chegava a ser de US$ 400 por ano. Exemplo semelhante é 

descrito pelo Unicef ao afirmar que “na bulgária, o orçamento por criança em uma escola 

especial pode ser até tres vezes mais alto do que para a mesma criança em uma escola regular” 

(UNICEF, 2013, p. 32). 
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Por outro lado, a utilização frequente de termos como “eficiência”, “sucesso”, 

“descentralização” e “indicadores” presentes nos dois documentos indicam, conforme 

assinala Garcia (2009), a adoção da concepção gerencial de educação que se baseia em 

vantagens na relação custo-benefício, a exemplo da ampliação das matrículas na educação 

básica, mantendo-se ou até diminuindo os investimentos financeiros. 

A questão econômica é, nesse entendimento, uma das principais razões para se 

desenvolver um sistema educacional mais inclusivo com a justificativa de que “estabelecer e 

manter escolas para educar todas as crianças juntas é mais barato do que criar um sistema 

complexo de diferentes tipos de escolas especializadas para diferentes grupos de crianças” 

(BANCO MUNDIAL; OMS, 2012, p. 218). O mesmo entendimento tem o UNICEF ao declarar 

que “a opção pela escola especial pode ser dispendiosa e inadequada” (UNICEF, 2013, p. 32). 

Ou seja, por trás do discurso da inclusão existe a preocupação em diminuir as despesas inerentes 

à manutenção das escolas especializadas. 

Essa preocupação tem relação direta com a formulação de políticas neoliberais que 

defendem a diminuição de gastos sociais e sua canalização para o mercado. Nesse sentido, ao 

mesmo tempo em que recomendam a adoção de políticas educacionais inclusivas, os 

documentos aqui analisados reconhecem que a opção pela escolarização em escolas regulares 

esbarra na indisponibilidade de recursos para atender as crianças com deficiência nas salas de 

aula regulares e na ausência e/ou precariedade na formação dos professores. Assim, o Relatório 

Mundial sobre a Deficiência defende que: 

Os professores podem não ter tempo ou recursos para dar suporte a alunos com 

deficiência. Em ambientes com recursos escassos as salas de aula frequentemente 

estão lotadas e há uma grave falta de professores treinados, capazes de lidar 

rotineiramente com necessidades individuais de crianças com deficiência. À maioria 

dos professores faltam aptidões como a língua de sinais, o que cria barreiras para 

alunos surdos. Faltam também outros recursos, como assistentes de classe. Os avanços 

na educação de professores não têm mantido o ritmo das mudanças nas políticas 

que seguiram a Declaração de Salamanca (BANCO MUNDIAL; OMS, 2012, p. 

223 – grifo meu). 

Após explicitar tais problemas, o relatório esboça a alternativa para resolver o 

descompasso entre a ausência de condições e as mudanças políticas efetuadas com a 

transferência de alunos do ensino especial para o ensino regular. Como a demanda de alunos 

com deficiência é bem menor em relação aos não deficientes, uma forma de resolver esse 

impasse reside na criação de espaços com recursos disponíveis e profissionais especializados 
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capazes de atender simultânea e coletivamente um número diversificado de alunos com 

deficiência. 

Esses espaços teriam o papel de oferecer suporte adicional à sala de aula regular, 

garantindo a participação dos alunos com deficiência, constituindo, ao mesmo tempo, uma 

estratégia bastante viável, pois oferece dupla vantagem econômica para os países cujos recursos 

existentes ainda são limitados. 

Em primeiro lugar, a destinação financeira adicional para a aquisição de recursos e 

equipamentos necessários a essa forma de serviço pode originar-se em partes das “economias 

obtidas com a transferência de alunos de instituições especializadas para escolas normais” 

(BANCO MUNDIAL; OMS, 2012, p. 229). Em segundo, o professor especialista, com 

formação adquirida, via de regra, por meio de cursos em serviço, acaba exercendo as mesmas 

funções que antes demandariam vários professores especializados em áreas distintas relativas 

às diferentes formas de deficiência. 

 Essas orientações evidenciam que tanto as funções da educação para as pessoas com 

deficiência, quanto as alternativas para a sua operacionalização devem estar atreladas, na visão 

do Banco Mundial, da OMS e do Unicef, as questões de ordem econômica. Assim, como 

ocorreu em outros momentos históricos, são as necessidades de ajustamento ao modelo social 

e econômico que continuam pautando a demanda pela escolarização desse público. 

Considerações finais 

 Após analisar alguns fragmentos dos documentos produzidos respectivamente pelo 

Banco Mundial em parceria com a OMS e pelo Unicef, considera-se que as funções da educação 

para as pessoas com deficiência na ótica desses Organismos Internacionais atendem ao mesmo 

tempo, duas exigências fundamentais: a redução dos custos sociais destinados a esse público 

específico e; a universalização do ensino, medida considerada necessária para a criação de nova 

força de trabalho e de mercado consumidor. 

Além disso, foi possível concluir que as funções da educação na ótica dos organismos 

internacionais estudados recaem sobre os sujeitos com deficiência membros da camada pobre 

e trabalhadora, silenciando sobre outros sujeitos com deficiência, cujas condições de vida lhes 

permitem usufruir das riquezas materiais produzidas. Ao justificarem ser a pobreza a principal 

causa da deficiência, esses Organismos Internacionais imputam um tipo de acobertamento, pois 
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transferem aos indivíduos a responsabilidade pela sua situação, ao passo que a existência de 

sujeitos com deficiência tem forte relação com a apropriação privada no modo de produção 

capitalista. 

Entre as funções expressas nos documentos elaborados pelos Organismos 

Internacionais, a educação para as pessoas com deficiência cumpriria as funções específicas de: 

redução da pobreza, garantia de melhor emprego e o sustento na vida adulta, garantia de 

segurança social e econômica, formação de capital humano determinante para o bem-estar e 

riqueza pessoal, além da redução de custos econômicos e sociais gerados pela condição de 

deficiente. Com base nesses elementos, questiona-se: segurança social e econômica para quem? 

Riqueza e bem-estar para quem? 

Em relação à primeira indagação, considera-se que a permanência das crianças com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades na escola gera, sim, 

um tipo de segurança social, uma vez que essa é uma luta constante da classe trabalhadora. 

Logo, se as crianças estão na escola ocorre uma diminuição da luta por esse direito que em tese 

já estaria conquistado. 

Em relação ao segundo questionamento, verifica-se que o discurso presente nos 

documentos analisados promove um falseamento da realidade por parte desses Organismos 

Internacionais quando preconizam ser a educação em si uma forma de geração de riquezas, sem 

levar em consideração o contexto da sociedade em seu conjunto. No nosso modo de entender, 

um país não enriquece e sua população não vive melhor se não aumentar sua produção e sem 

que essa produção seja apropriada de forma coletiva para satisfazer valores de uso e não valores 

de troca. 

 Quanto às proposições relativas à necessidade de escolarização das pessoas com 

deficiência, a preocupação maior está em garantir o cumprimento dos objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) e o cumprimento das disposições presentes na Convenção 

das Pessoas com Deficiência. Nesse sentido, os documentos dão ênfase à inserção desses 

sujeitos no ambiente escolar com menor dispêndio de recursos possível. 

Entende-se que por traz dessa proposta de redução de custos para a educação há uma 

questão de cunho não apenas econômico, mas também ideológico. Como diria Marx, para 

manter essa classe explorada de modo que ela esteja continuamente “disposta” a vender sua 

força de trabalho por um valor bem menor em relação ao que pode produzir, é necessário que 
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a maioria dos indivíduos a ela pertencentes “permaneça ignorante e pobre” (MARX, 1975, p. 

715). 

Nessa perspectiva, as funções da educação no contexto de uma sociedade regida pelo 

modo de produção capitalista devem ser aquelas que permitam a cada indivíduo desempenhar 

as mesmas funções sociais que lhes são atribuídas. Essa lógica está presente nos documentos 

analisados que silenciam sobre a necessidade de investimento, mediante a educação escolar das 

pessoas com deficiência, na formação humana e na distribuição igualitária dos conhecimentos 

historicamente acumulados. 
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RESUMO: A presente pesquisa, apresenta resultados parciais, fruto de uma investigação iniciada num trabalho de 

Conclusão de Curso, defendido pelo Instituto de Educação Agricultura e Ambiente - Universidade Federal do 

Amazonas (IEAA/UFAM). O propósito aqui se trata de recuperar as especificidades do Programa de Formação de 

Profissionais da Educação Pública (PFPEP), como expressão historicamente determinada no âmbito das políticas 

educacionais implementadas no Estado do Amazonas a partir de 2012. Nesse sentido, o objetivo deste artigo é 

apresentar uma reflexão sobre o modo de funcionamento do PFPEP frente aos novos rumos das políticas públicas 

de formação continuada no Brasil. Observa-se que o Conselho Nacional de Educação (CNE) por intermédio da 

Resolução de Nº 2 publicada em 1º de julho de 2015 disciplina as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial de professores em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura), compondo um certo destaque para a formação continuada brasileira. 

No caso do Estado do Amazonas verifica-se a expressão de um movimento contraditório de conformação de ações 

novidadeiras no campo da Formação de Profissionais da Educação Pública pois se pauta em ações de controle e 

monitoramento e de avaliação de desempenho de um grupo restrito de docentes – referimo-nos neste caso aos 

novos educadores, que recém-ingressaram como servidores da rede pública estadual de ensino e que portanto 

estiveram vinculados ao processo de estágio probatório, nomeados a partir de 2012. 

 

Palavras –chave: Formação Continuada em Serviço – Políticas Públicas - CNE  

 

ABSTRACT: The research presents results the of an investigation initiated in a work of Conclusion of Course, 

defended by the Institute of Education Agriculture and Environment - Federal University of Amazonas (IEAA-

UFAM). The purpose here is to recover the specificities of the Formation Program of Professionals in Public 

Education (PFPEP) as a historically determined expression within the scope of educational policies implemented 

in the State of Amazonas from 2012. In this sense, this article aims to presents a reflection on the way the PFPEP 

works in the face of the new directions of public policies for continuing training in Brazil. It is notice that the 

National Council Education (CNE), through Resolution No. 2 published on July 1, 2015, disciplines the new 

National Curricular Guidelines for the initial training of teachers at a higher level, making up some emphasis for 

the Brazilian continuing training. In the case of the State of Amazonas, the expression of a contradictory 

conformation movement of new actions in the field of Formation of Professionals in Public Education is verified, 

since it is based on actions of control and monitoring and evaluation of the performance of a restricted group  of 

teachers – referring in this case to the new educators, who have recently joined as servants of the state public 

school education and who were therefore linked to the Probative Training process, appointed from 2012. 

 

Keywords: Continuous Training in Service - Public Policies - CNE 
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Toda política educacional regulamentada em nosso país nos limiares do século XXI não 

deve ser compreendida sem se fazer referência aquelas iniciadas durante os anos 90, afinal de 

contas o desafio governamental do período foi reformar a gestão pública de modo a tentar 

garantir o funcionamento do Estado Republicano frente a onda competitiva dos mercados. 

Nesse sentido a Associação de Docentes da Universidade Federal do Pará (GTPE/ADUFPA, 

2016) nos remete a lembrança de que os organismos multilaterais, desde a década de 1990, 

disseminam pressupostos de uma vertente do modelo capitalista, conhecida como 

neoliberalismo, que busca ajustar os Estados nacionais dos países da América Latina à lógica 

capitalista, particularmente pós “as reformas que se processaram nas sociedades de capitalismo 

avançado que redefiniram as relações entre Estado e Sociedade para enfrentar as crises do 

capital. 

Como bem destaca Rodrigues (1987, p.14), a instituição escolar cumpre com o papel 

preponderante, a nível de superestrutura, formando quadros superiores não apenas para o 

controle da produção e direção das consciências, mais igualmente para o aumento da 

produtividade, para a invenção técnica, para a comercialização, atuando diretamente no 

processo de acumulação do capital, já que corrobora com o processo de ampliação das 

condições de produção. Nesse sentido, ao longo dos anos uma onda de reformas de norte a sul 

do país vai se abater no território nacional e neste caso a política de formação de professores 

será objeto central vinculado às grandes reformas. 

Em 2015 por exemplo, o Conselho Nacional de Educação (CNE) por intermédio da 

Resolução de Nº 2 publicada em 1º de julho disciplinará novas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial de professores em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) concedendo 

destaque sobretudo para a formação continuada. Por outro lado, observa-se atualmente, no caso 

do Estado do Amazonas as contradições e os desafios de uma política de formação de 

professores em serviço incrementada desde 2012 pela Secretaria de Estado de Educação do 

Amazonas (SEDUC) época em que se inaugura um plano de denominado -  Programa de 

Formação de Profissionais da Educação Pública (PFPEP), destinado a avaliar de forma 

intensiva o desempenho profissional dos novos servidores, nomeados a partir do concurso 

realizado em 2011. 
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Contradições sobre a nova política de formação continuada de professores 

 

Os debates realizados no Conselho Nacional de Educação, expressos na Resolução Nº 

02 de 2015, advertem sobre a sua importância do alcance da qualidade da educação brasileira e 

nesse sentido verifica no 6º capitulo que a formação continuada deve levar em conta: 

 

I – os sistemas e as redes de ensino, o projeto pedagógico das instituições de educação 

básica, bem como os problemas e os desafios da escola e do contexto onde ela está 

inserida;  

 

II – a necessidade de acompanhar a inovação e o desenvolvimento associados ao 

conhecimento, à ciência e à tecnologia;  

 

III – o respeito ao protagonismo do professor e a um espaço tempo que lhe permita 

refletir criticamente e aperfeiçoar sua prática; (CNE, 2015, s/p). 

  

Compreende-se neste caso que a formação continuada não deve funcionar desvinculada 

da demanda de interesse do professorado, por isso a importância de um mapeamento das 

principais urgências que precisam ser sanadas para a melhoria da educação e do ambiente onde 

o professor realiza seu trabalho. O tempo reservado para horas de estudo foi outro ponto 

fundamental observado pela referida Resolução, e que portanto deve ser levado em 

consideração, mas que de acordo com algumas entrevistas realizadas com professores em 

estágio probatório, matriculados compulsoriamente em cursos de formação em serviço27 (à 

distância) a categoria “tempo” se transforma num elemento complicador da sua formação como 

bem observa Pereira e Trindade (2018, p. 103) podemos identificar a seguir: 

 

[...] Para um professor 40 horas fica difícil conciliar os horários, ou seja, dá para 

postar, porém ler todo o material disponível e as postagens dos colegas, é impossível”. 

(professor 1) 

 

A LDB 9.394/19996, no Art. 67, inciso V, preserva e ao mesmo tempo adverte sobre 

direito ao “– período reservado a estudos, planejamento e avaliação”, todos incluído na carga 

de trabalho, no entanto, o que os professores nos informaram é que o tempo não é suficiente 

para a realização de estudos, nesse sentido, é preciso uma reorganização da rede de ensino a 

fim de que tal direito seja regularmente preservado já que a concorrência entre as atividades 

                                                           
27 Os professores entrevistados são cursistas do Programa de Formação de Profissionais da Educação Pública do 

Estado do Amazonas. 
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ligadas à docência e os cursos de formação em serviço se trata de um fato rigorosamente 

constatado, se realmente o objetivo se trata de qualificar o atendimento de qualidade ao filho 

do trabalhador.  

O Conselho Nacional de Educação, por intermédio da Resolução de nº 2/2015 dá 

destaque no Art. 3º inciso 5º para os princípios da Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica e nesse sentido observa a formação dos profissionais do magistério 

(formadores e estudantes) como compromisso com projeto social, político e ético que contribua 

para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a 

emancipação dos indivíduos e grupos sociais; por outro lado adverte que os centros de formação 

de estados e municípios, bem como as instituições educativas de educação básica que 

desenvolvem atividades de formação continuada dos profissionais do magistério, devem 

contemplar, em sua dinâmica e estrutura, a articulação entre ensino e pesquisa, para garantir 

efetivo padrão de qualidade acadêmica na formação oferecida, em consonância com o plano 

institucional, o projeto político-pedagógico e o projeto pedagógico de formação continuada.   

Uma das fragilidades deste processo é que o professor em exercício passa a ser visto 

como principal responsável pela melhoria da educação, e neste caso através da formação 

continuada tenta-se mascarar uma educação escolar. E embora se reconheça a importância da 

articulação entre o ensino e a pesquisa, o ponto nefrálgico desta Resolução está na tentativa de 

encaminhar a formação de professores para as instituições educativas de uma maneira em geral 

e neste caso sugere inclusive que tal formação não deve ser exclusivamente realizada nas 

Universidades se colocando na contramão das orientações da LDB 9394/96.  

É interessante observar o estabelecimento de uma onda de debates e reformas atentas a 

qualificação da formação docente. Neste caso vale destaque para o documento intitulado 

“Proposta de Diretrizes para a formação inicial de professores da educação básica em cursos 

de nível superior” (PDFIPEB) – produzido pelo MEC (2000), durante o governo de FHC. A 

intenção é dar destaque para a articulação fundamental entre “formação de professores” e 

mudanças em curso sobretudo aquelas de ordem pedagógica e curricular da educação básica 

brasileira. O propósito daqui pra frente será a preparação de professores para serem agentes 

dessas mudanças; Vale observar que nove anos mais tarde – durante o Governo Lula assina o 

1º Decreto que estabelece a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica, disciplinando a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
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Nível Superior - CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica. 28 (A esse respeito ver o 

Decreto de Nº 6755 de 29/01/2009) 

A garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes ofertados pelas 

instituições formadoras passa a ser observado com destaque para as modalidades presencial e à 

distância. Um outro fato identificado neste Decreto de 2009 se figura na tentativa de observar 

o binômio teoria-prática fundado no domínio de conhecimentos científicos e didáticos, 

contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como franco desafio da 

formação do professorado. Problemática exaustivamente debatida no documento PDFIPEB 

(1990). 

Durante o Governo Dilma ratifica-se a atenção dada ao movimento de uma nova Política 

Nacional de Formação de Profissionais da Educação Básica considerando sobretudo as 

mudanças em curso. Mediada pelo Decreto de nº 8752 de 2016 o Ministério da Educação deve 

tentar assegurar as bases para uma possível articulação entre as Diretrizes do CNE, bem como 

o alinhamento entre a Base Nacional Comum Curricular; os processos de avaliação da educação 

básica e superior; os programas e as ações supletivas do referido Ministério; e as iniciativas e 

os programas de formação implementados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos 

Municípios.  

Pereira e Trindade (2018, p.104) observam que infelizmente a formação de professores 

vem pouco a pouco sendo majoritariamente capitaneada por programas subsidiados pelo 

governo federal como é o caso do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior) e Programa Universidade para Todos (PROUNI) alimentando progressivamente os 

ideais de privatização da educação. Nesse sentido vale observar que o Estado não passa de um 

comitê capaz de gerenciar ideais comuns de interesse dos empresários da educação. O outro 

caminho se figura pela formação inicial e continuada pautado em programas de ensino 

normalmente desvinculados da prática social do professorado. 

 

A formação continuada a distância: O caso do PFPEP – da gênese aos desafios  

                                                           
28 O referido Decreto considera o disposto no art. 211, caput e § 1o, ambos da Constituição, nos arts. 3º, incisos 

VII e IX, e 8º da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Lei no 10.172, de 9 de janeiro de 2001, e no art. 2º 

da Lei no 8.405 de 9 de janeiro de 1992, 
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O Programa de Formação de Profissionais da Educação Pública (PFPEP), em análise, 

tem sua gênese numa política de formação continuada implementada pela Secretaria de Estado 

de Educação do Amazonas, com o discurso de fortalecimento do sistema público de ensino 

vinculada a um ideal de promoção da melhoria de qualidade do ensino público. Tal Programa 

se propõe como instrumento de centralidade de formação dos novos professores e pedagogos, 

com o intuito de monitorar, controlar e avaliar de forma intensiva o desempenho profissional 

desses novos servidores, nomeados a partir do concurso público realizado em 2011, observando 

que “a avaliação de desempenho profissional é uma tendência mundial dos governos que se 

dizem buscar 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)29. 
 

É interessante observar que o inédito Programa de formação em serviço dos novos 

professores servidores da rede pública estadual do Amazonas está sob gestão de um Centro de 

Formação situado na região sudeste do país – referimo-nos neste caso ao Centro de Políticas 

Públicas e Avaliação da Educação (CAED)30 da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

com sede na cidade de Juiz de Fora – MG.  

                                                           
29 Informações gerais sobre o Programa de formação de Professores disponíveis em: 

http://www.educacao.am.gov.br/servicos/publicacoes/estagio-probatorio/ 
30 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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Operado numa modalidade de ensino a Distância, em convênio com a SEDUC, o curso 

destinado aos professores e pedagogos em Estágio Probatório, sob a batuta do CAED, se ampara 

numa metodologia baseada em exercícios eletrônicos intitulados “Fórum de discussão” e 

demais “Atividades on-line”, caracterizadas por questionários – ambos com duração quinzenal. 

Vale lembrar ainda que o Programa de ensino dispõe ainda da realização de um Seminário e da 

proposição de uma Avaliação – sendo ambas ações de caráter presencial aplicadas na fase de 

conclusão de cada módulo.  

O referido curso de formação em serviço oferece ainda um conjunto de materiais 

didáticos compostos de 4 guias de estudos que 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. (Pereira e Trindade, 2018, p.105) 

O Volume II em análise, pautado na categoria “Currículo”, tem por objetivo situar o 

professor, nos debates sobre currículo e políticas curriculares, de maneira que possa assumir 

um papel “ativo” na discussão sobre “o quê” e “como” e “para quê” 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” – a intenção talvez seja a defesa pela base curricular nacional comum.  

Por se tratar de um tema atual, este segundo volume se utiliza de documentos legais além de 

dados obtidos por meio de entrevistas com agentes direta ou indiretamente envolvidos na 

produção das referidas políticas além de trabalhos mais teóricos de autores especialistas sobre 

o tema. (idem) 

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 

vinculado ao PFPEP e informa aos professores sobre a gestão autoritária e democrática, 

contextualizando que a organização da escola tenha seu princípio no Projeto Político 
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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. 

(idem, ibidem)  

O PFPEP contempla um curso de aperfeiçoamento com carga de 168 horas que vem 

sendo aplicado num período de três anos, tempo em que os profissionais da educação 

encontram-se em estágio probatório, ou seja, em franco exercício da sua atividade e que neste 

caso são conduzidos cumprimento de tal carga horária paralela as atividades vinculadas à 

docência.  

O processo de monitoramento se pauta numa normativa que disciplina procedimentos 

de controle e neste caso define critérios para a implementação do Processo de Avaliação de 

Desempenho dos Servidores da Carreira do Magistério em Estágio Probatório. Tal Normativa 

determina diretrizes como podemos observar a seguir:  

 

[...] 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 de Nº 004/2012). 

 

Ao fazer o levantamento de fontes de pesquisa disponíveis na rede de ensino sobre a 

temática em estudo, localizamos um “Documento Informativo” protocolado em um dos murais 

das escolas da rede e nesse sentido verificamos um certo descaso com o rigor do funcionamento 

do curso dando ideia de que nem todas as fases são rigorosamente obrigatórias conforme 

podemos observar no fragmento a seguir:   

 

Nas coordenadorias 5, 6 e 7 fomos consultados por alguns professores que não 
são nossos alunos em nenhuma das duas turmas. Segundo eles procuraram a Secretaria 

que os orientou a buscar informações conosco. Como não temos nenhum 

conhecimento do quadro de professores do Estado, da situação de cada um, não temos 

como cadastrar ninguém sem autorização expressa da Secretaria e não nos 
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comprometemos a fazê-lo. [...]. Eles estão preocupados porque estariam no período 

de conclusão do estágio probatório e não fizeram o curso. (DOCUMENTO 

INFORMATIVO APOIO LOCAL/2015). 

 

Frente esta análise nos questionando sobre a fragilidade do curso de formação, uma vez 

que o documento informativo esclarece que o curso é obrigatório para os professores em estágio 

probatório e ainda assim alguns professores não estão participando. O mesmo documento segue 

informando que: 

No atendimento com os cursistas foi explicado que seria o último atendimento para 

ingresso no curso, vez que este já se encontra no meio, não fazendo sentido outro 

atendimento da mesma natureza no final no terceiro módulo. Esclareceu-se que o 

curso não prevê nenhuma reoferta. Para aqueles que nunca acessaram ou tem 

pendências, orientou-se, que os cursistas ingressem imediatamente no módulo 3, que 

se encontra nas primeiras quinzenas, seguindo-o normalmente. Os módulos anteriores 

devem ser acessados para estudo. Para que tenham oportunidade de obter pontuação 

nas atividades online. (DOCUMENTO INFORMATIVO APOIO LOCAL/2015). 

  

É preciso compreender o motivo da não inserção dos cursistas nos cursos de formação, 

já que é obrigatório a sua participação. Embora se informe que o cursista ingresse 

imediatamente no módulo em exercício e que os outros módulos sejam acessados para estudo, 

explicitando que a oportunidade de pontuação seja alcançada, em nenhum momento 

percebemos informação dizendo que de alguma maneira as atividades perdidas seriam 

executadas, como o objetivo de que o professor cursista pudesse participar das atividades. 

Verifica-se que conforme a referida Instrução Normativa durante o período de Estágio 

Probatório, cada membro da Comissão Escolar deve seguir um roteiro de observação, definido 

pela Comissão Centrali que, avaliará periodicamente, pelo menos, uma aula prática do 

professor, neste caso a avaliação geral deverá ser subsidiada por fichas de acompanhamento 

mensal como se verifica a seguir: 

 

a) O preenchimento das fichas de acompanhamento mensal, de avaliação do servidor 

sujeito a Estágio Probatório, é atributo obrigatório e pessoal de cada um dos membros 

da Comissão Escolar de Avaliação, que deverão ficar arquivadas na escola. 

b) As fichas de acompanhamento mensal, de cada avaliador, deverão ser datadas e 

assinadas pelo respectivo membro da Comissão Escolar, rubricadas pelos demais 

membros da Comissão e assinada pelo servidor avaliado. 

c) A avaliação geral do servidor realizada pela Comissão Escolar será preenchida 

anualmente, durante o período do Estágio Probatório, com base nas fichas de 

acompanhamento mensal. (INSTRUÇÃO NORMATIVA de Nº 004/2012). 

 

Considerações finais 
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O que se observa com esta investigação é que se de um lado o CNE regula as normas 

gerais de funcionamento dos cursos de formação em serviço para todo território nacional por 

outro lado observa-se a implementação de normativas regionais vinculando a avaliação de 

desempenho dos professores a cursos de formação continuada como um dos critérios de 

cumprimento inclusive de processos de Estágio Probatório. 

 
[...] 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). 

  

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 faça parte de etapas 

diferentes ambos corroboram e se completam no tocante a profissionalização, a atualização e 

qualificação permanente do ofício docente, por outro lado verifica-se 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, número de alunos 

por sala de aula e salário também influenciam na qualificação deste complexo processo. O 

nosso objetivo 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.  

O Artigo de n. 16 da Resolução nº 2 adverte que a formação continuada tem como 

principal finalidade a reflexão sobre a prática educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, 

pedagógico, ético e político do profissional docente, com papel preponderante de 

aperfeiçoamento da formação inicial. Nesse sentido o que se coloca para o campo da pesquisa 

é o desafio de tentar verificar se os cursos de formação continuada em franco exercício levam 

em consideração o enfrentamento das problemáticas que grande parte das escolas brasileiras 

estão mergulhadas. 
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GT 02: Políticas Educacionais 

RESUMO: Esse artigo foi pensado a partir de aproximações teóricas em diálogos com autores que abordam o 

neoliberalismo desde sua gênese e ampliam os seus estudos com o impacto desse modelo econômico nas políticas 

públicas da educação. Esses esboços apontam o desmantelamento das políticas públicas sociais e a destruição do 

bem estar social com vistas ao caos, ou seja, produção da insegurança, incerteza, desilusões, desmoralização, 

pobreza, e tantos outros males. Nesse contexto de proliferação dos resíduos sinistros do neoliberalismo, temos a 

seguinte pergunta: é possível romper com a lógica neoliberal na busca do verdadeiro sentido da educação de 

excelência no Brasil? Objetivamos refletir sobre as aspirações efetivas de práticas educacionais que buscam ir para 

além do capital, em direção à emancipação do ser humano. Em destaque nesse artigo a batalha pela universalização 

da educação sistematizada e o combate ao analfabetismo, desviando-se da mercantilização da educação pública. 

Para isso, tornou-se necessário fazer uma reflexão sobre a cólera do neoliberalismo ao Estado do bem estar, em 

seguida, abordar as políticas públicas da educação brasileira nos governos de Sarney à Lula. Finalizamos com a 

síntese do desmonte social provocado pelo neoliberalismo, a intervenção das políticas públicas na educação escolar 

e principalmente a ênfase no que nos torna verdadeiramente seres humanos emancipados, ou seja, a educação 

como busca do desenvolvimento contínuo para a superação da lógica desumanizadora do neoliberalismo.  

 

Palavras Chave: Educação de Excelência. Missão Educativa. Transformação. Emancipação. 

 

ABSTRACT: This article was conceived from theories approaches in dialogues with authors that approach 

neoliberalism, from its genesis and extend their studies with the impact of this economic model on public policies 

of education. These sketches point to the dismantling of public social policies and the destruction of social welfare 

with a view to chaos, that is, the production of insecurity, uncertainty, disappointments, demoralization, poverty, 

and many other evils. In this context of the proliferation of sinister waste of neoliberalism, we have the following 

question: Is it possible to break with neoliberal logic in the search for the true meaning of education of excellence 

in Brazil? We aim to reflect on the effective aspirations of educational practices that seek to go beyond capital, 

towards the emancipation of the human being. This article highlights the battle for the universalization of 

systematized education and the fight against illiteracy, diverting from the commercialization of public education. 

For this, it became necessary to reflect on the cholera of neoliberalism to the welfare state, and then to approach 

the public policies of Brazilian education in the governments of Sarney to Lula. We conclude with the synthesis 

of social dismantling provoked by neoliberalism, the intervention of public policies in school education and 

especially the emphasis on what makes us truly emancipated human beings, that is, education as a search for 

continuous development to overcome the dehumanizing logic of neoliberalism.  

 

Keywords: Education of Excellence. Educational Mission. Transformation. Emancipation. 
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Introdução 

 

Partimos da descrição do pensamento neoliberal como ideologia que apregoa, entre 

outros princípios, a desregulamentação do Estado e a privatização do bem público. Do reflexo 

nefasto do pensamento neoliberal nas políticas públicas educacionais e da luta contrária à 

ideologia dominante por uma educação de excelência no ensino sistematizado nas escolas 

públicas gratuitas. Nossa fundamentação teórica é a Teoria Histórico-Cultural. 

Usaremos três categorias de análise para pensarmos o neoliberalismo e as possibilidades 

de rompimento com a lógica neoliberal, considerando a busca e o alcance do verdadeiro sentido 

da educação sistematizada no Brasil: i) o Estado do bem estar social; ii) as políticas púbicas 

educacionais e iii) a educação. 

Nessa tríade de reflexões, é perceptível o ataque do pensamento neoliberal às formas de 

regulação econômica e às políticas do bem estar social, em destaque, as políticas educacionais. 

Nessa última, o neoliberalismo pulverizou o interesse próprio, a individualização e a 

concorrência nas práticas educativas das instituições escolares. Para nós, um gesto de 

desumanização, alienação e arrefecimento da coletividade.  

Essa realidade posta é extremamente falaciosa para a educação que queremos e 

defendemos como educação de excelência. De fato, nos resta a defesa de uma educação 

transformadora, emancipadora, humanizadora, que não se conforme com o discurso da doutrina 

neoliberal. Por fim, a síntese do panorama do desmonte social instituído pelo neoliberalismo, a 

força intervencionista das políticas públicas educacionais para o bem ou para o mal estar da 

sociedade, assim como, defender a educação de excelência para os filhos dos trabalhadores na 

contramão das tendências e formas autoritárias da lógica desumanizadora do neoliberalismo. 

 

Breve Ilustração da ofensiva Neoliberal ao Estado do Bem Estar Social e o seu impacto 

na Educação Escolar 

 

Ao iniciar esse estudo, é importante sublinhar por quais lentes os neoliberais enxergam 

o mundo. Destarte, trazemos Moraes (2001) com seus escritos usando a obra “Neoliberalismo 

– de onde vem, para onde vai? O referido autor ao abordar sobre o esse assunto destaca seu 
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surgimento, pretensões, defesas e quem os critica. Assim esclarece com maestria o 

neoliberalismo: 

Neoliberalismo, de modo semelhante, é a ideologia do capitalismo na era de máxima 

financeirização da riqueza, a era da riqueza mais liquida, a era do capital volátil – e 

um ataque às formas de regulação econômica do século XX, como o socialismo, o 

keynesianismo, o Estado de bem-estar, o terceiro-mundismo e o desenvolvimentismo 

latino-americano. (MORAES, 2001, p.4) 

 

A partir dessa citação, delineamos o recorte do desenho proposto no título, ou seja, 

escolhemos registrar esse ataque sinistro do neoliberalismo ao Estado do bem estar como 

adverte o referido autor. De início, observamos que o neoliberalismo se nutre do 

individualismo, do ser em si, do interesse próprio, da vantagem individual e principalmente da 

redução do Estado na garantia dos direitos sociais e coletivos dos cidadãos.  

Ainda é possível notar nos escritos que a ideologia neoliberal insinua o condicionamento 

ao ser humano pelas ofertas e demandas mediadas pelo mecanismo de preço e necessidades 

para a sua sobrevivência, no entanto, por essa mesma ordem neoliberal, esse ser é incapaz de 

produzir seu próprio sustento. A lógica do mercado comprime a classe trabalhadora. “Segundo 

a doutrina liberal, a procura do lucro e a motivação do interesse próprio são inclinações 

fundamentais da natureza do homem” (MORAES, 2001, p. 5). Ao que parece, essa ação 

perniciosa é realizada pelo escamoteamento da realidade no uso das palavras: eficiência, justiça 

e riqueza. 

Mais uma vez afirma-se que o mercado é o melhor caminho para gerar eficiência, 

justiça e riqueza. Eficiência, porque propicia o uso mais eficaz das potencialidades 

proporcionadas pela natureza, distribui o trabalho de modo mais econômico. Justiça 

porque estimula a dedicação ao trabalho e recompensa a engenhosidade. E a riqueza, 

á que, pelo aumento de volume de produtos difunde-se o benefício. (MORAES, 2001, 

p. 6) 

 

Na verdade, nos parece que o escudo do neoliberalismo é o mercado e inevitavelmente 

o ser humano o seu grande alvo, a sua presa preferida, principalmente a classe 

operária/proletariado. Não é de admirar que seja ele, o operário/proletário, que necessita 

prioritariamente das políticas públicas sociais que demandam assistências a coletividade seja 

na saúde, segurança, moradia, previdência e educação sistematizada. No nosso entendimento, 

os neoliberais têm buscado destituir o Estado do bem-estar usando falsos argumentos. Moraes 

(2001, p. 18) assevera: 
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Registre-se ainda, com destaque, um argumento bastante frequente e forte, o tema do 

efeito perverso provocado pelo “Estado providência” ou “Estado de bem-estar”: 

buscando proteger o cidadão das desgraças da sorte, o Estado aparentemente benfeitor 

acaba na verdade produzindo um inferno de ineficácia e clientelismo, pesadamente 

pago pelo mesmo cidadão que à primeira vista procurava socorrer. É importante 

destacar esse argumento em particular porque ele abre caminho para que os 

neoliberais ampliem e estendam a frente de batalha nas campanhas pela privatização: 

pregam a transferência, para a iniciativa privada, também das atividades sociais 

(educação, saúde, previdência, etc.) 

 

Nesse ímpeto da inversão de valores, na contraditória receita salvacionista, o 

neoliberalismo constrói e consolida a sua ideologia dominante e ainda consegue usufruir da sua 

hegemonia no combate às políticas opostas ao liberalismo, evitando a politização das massas 

populares com assertivas enganadoras. Conforme Moraes (2001, p.37) são três os lemas 

neoliberais: focalizar, descentralizar e privatizar. Para maiores esclarecimentos: 

 

Focalizar, substituindo a política de acesso universal pelo acesso seletivo. O acesso 

universal faz com que os serviços sejam considerados direitos sociais e bens públicos. 

O acesso seletivo permite definir mais limitadamente e discriminar o receptor dos 

benefícios. Descentralizar operações, o que não implica necessariamente 

desconcentrar – sobretudo as decisões políticas mais estratégicas e, muito menos, a 

gestão dos grandes fundos. Enfim, mas não menos importante, privatizar, isto pode 

ser feito, basicamente, por duas vias. A primeira ao setor privado a propriedade dos 

entes estatais (inclusive os entes provedores de políticas sociais, tais como saúde, 

educação, moradia, assistência social, etc.).   

 

Nesse cenário ao que parece, cresce a perversidade neoliberal, reforça o poder dos que 

já estão entre os grupos organizados, explora pelo comércio a classe dos trabalhadores e oprime 

a sociedades sob a influência do favorecimento de troca de favores. Barganha o poder pela 

ignorância dos eleitores e ainda os fazem pagar pelos bens que deveriam ser providos pelas 

políticas públicos.  

O mercado abocanha as políticas públicas sociais, no sentido de desviar o lugar das 

coisas. Moraes (2001, p. 31) distingue os conceitos de mercado e política, ou seja, enfatiza 

mercado como “o mundo das escolhas individuais, das iniciativas descentralizadas. Nele, a 

preferência revela-se pela adesão (ou abandono) do cliente a um fornecedor, pela substituição 

de um bem/serviço por outro, etc.”. 

É a política “o terreno das escolhas e decisões coletivas, das iniciativas centralizadas, 

dos espaços, bens e serviços compartilhados ou consumidos em comum. Aqui, a preferência 

revela-se pelo apoio ou veto a programas políticos.” (MORAES, 2001, p. 31). Pensamos ser 

necessário esclarecer os conceitos de mercado e política, visto que, em muitas situações os 
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neoliberais substituem o que é política pública por mercado e assim atacam diretamente os 

direitos democráticos e sociais, nessa circunstância destruindo o bem estar social.  

Moraes (2001, p. 32) lembra como os neoliberais justificam suas propostas calamitosas: 

“Alguns bens tidos usualmente como públicos não são necessariamente públicos, ou não 

precisam ser obrigatoriamente públicos, ou não precisam ser obrigatoriamente públicos nem 

inteiramente públicos. Os advérbios apontam a saída.” Para sermos mais exatos, tornam as 

decisões que são do campo das políticas públicas sociais de direito, adjunta das decisões do 

palco do mercado. Moraes (2001, p.3 2, grifo nosso) adverte: 

 
Em muitas situações pode-se individualizar o usuário (consumidor ou cliente) e cobrar 

pelo acesso ao bem – é o caso dos serviços educacionais. Aqui, trata-se claramente 

de substituir um mecanismo de manifestação das preferencias – as decisões políticas 

– por outro mais eficiente e confiável, o mercado.  

 

Por muitas vezes, no caso da educação essa substituição acontece por meio de medidas 

provisórias como um instrumento com força de Lei. O arsenal da eliminação dos direitos dos 

bens públicos tem sido a regra e não a exceção e os sinais são catastróficos, contraditórios e 

falacioso no que se refere à democracia e ao bem-estar social. Para traçarmos um retorno, 

trazemos Moraes (2001, p. 37) utilizando um fragmento do seu texto em que ele se dedica a 

examinar a linha do tempo pós-guerra 

 
Ao longo do tempo, no pós-guerra, o Estado de bem-estar social aproximara-se cada 

vez mais de um projeto definido de sociedade, com a integração das massas 

assalariadas aos mecanismos de deliberação política. As políticas sociais do 

neoliberalismo, por sua vez, aproximam-se cada vez mais do perfil de políticas 

compensatórias, isto é, de políticas que supõem, como ambiente prévio e "dado", um 

outro projeto de sociedade definido em um campo oposto ao da deliberação coletiva 

e da planificação. O novo modelo de sociedade é definido pelo universo das trocas, 

pela mão invisível do mercado. 

 

Essa citação tem o potencial de demonstrar que as políticas sociais do Estado do bem 

estar são efetivamente políticas de desenvolvimento na totalidade das bases sociais, 

econômicas, políticas e culturais. Contraditoriamente, as políticas sociais do neoliberalismo se 

restringem à políticas compensatórias, assistenciais, conjunturais, sem garantias de 

desenvolvimento e transformação da estrutura capitalista.  
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Nessa esteira, o Estado do bem estar social está em perigo de extinção se não houver 

uma transformação radical contra essa tendência neoliberal que vem revertendo a garantia dos 

direitos sociais dos cidadãos. Isto tem se tornado um insulto ao ser humano.  

À primeira vista parece que estamos vivenciando uma doutrina neoliberal que se 

legitimou e não tem volta. No entanto, fazendo o uso da ousadia humana, é possível desviar 

essa forma peculiar de pensar o sistema e declarar que, para nós professores, torna-se um 

compromisso social e político pensar em como democratizar, universalizar a educação 

sistematizada e combater o analfabetismo via políticas públicas educacionais.  

 

De Sarney a Lula: As políticas educacionais do Brasil e suas relações com o 

neoliberalismo.  

 

Com o intuito de refletir sobre o nefasto pensamento neoliberal nas políticas públicas 

educacionais no Brasil para pensar em como realizar a tarefa histórica das mudanças das 

condições objetivas de reprodução da sociedade, fomos buscar a validade temporal do 

neoliberalismo na política educacional desde os anos 80 do século XX, no governo Sarney. Para 

aclarar o recorte do estudo trazemos Saviani (2008, p. 404) ao reconhecer a década de 1980 

como um período de movimentos em luta pela educação de qualidade, protagonizados pelos 

professores: 

[...] é forçoso reconhecer que a década de 1980 foi marcada por um vigoroso 

movimento organizativo-sindical envolvendo professores dos três graus de ensino [...] 

aquele caracterizado pela preocupação com o significado social e político da 

educação, do qual decorre a busca por uma escola pública de qualidade, aberta a toda 

a população e voltada precipuamente para as necessidades da maioria, isto é, da classe 

trabalhadora ; e outro marcado pela preocupação com o aspecto econômico 

corporativo, portanto, de caráter reivindicativo, cuja expressão mais saliente é dada 

pelo fenômeno das greves que eclodiram a partir do final dos anos de 1970 e se 

repetiram em ritmo, frequência e duração crescentes ao longo da década de 1980. 

 

De fato, é perceptível verificar que os dois vetores, o primeiro com a representação 

acadêmica e o segundo, com as entidades sindicais congregaram iniciativas de lutas por uma 

educação de qualidade. Em contrapartida o efeito dessas mobilizações em favor de uma 

educação de qualidade foi parcial, não atingiu as reais expectativas dos envolvidos nessa 

batalha.    

O governo José Sarney (1985-1990) foi o primeiro após o Regime. A falta de 

legitimidade fez dele um governo fraco [...] ocupou-se basicamente de tentativas de 
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reforma da educação superior [...] ao manter o modelo econômico do Regime Militar 

aprofundou a crise fiscal do governo brasileiro, corroendo as condições materiais das 

escolas e os salários dos professores. Mas por outro lado, o período de seu governo 

foi de mobilizações dos trabalhadores da educação em defesa da escola pública, sendo 

expandida a consciência da educação como direito fundamental da cidadania. Como 

resultado a educação foi reconhecida como direito de todos e dever do Estado. 

(CORDIOLLI, 2011, p. 86) 

 

O reconhecimento da educação como direito de todos e dever do Estado foi promulgado 

pela Constituição Federal Brasileira de 1988, durante o governo Sarney. Nos escritos de Palma 

Filho (2005, p.21) está anunciado que: 

 
Durante o governo Sarney, foi promulgada a nova Constituição Federal (05 de outubro 

de 1988), sob a liderança do Presidente da Câmara Federal, Deputado Ulysses 

Guimarães, que a considerou ‘Constituição Cidadã’. De fato, o texto constitucional 

inovava em vários aspectos, principalmente no capítulo das garantias individuais e na 

ordem social. 

 

Diante do exposto, não podemos negar a importância da Constituição de 1988 para as 

políticas públicas sociais, visto que o texto constitucional efetiva o reconhecimento dos bens 

sociais como segmentos dos interesses públicos. Inclusive, no âmbito da educação escolar 

enumeram um conjunto de normas e diretrizes da educação nacional que demonstram alguns 

avanços como, por exemplo, no artigo 22, inciso XXIV, as diretrizes e bases da educação 

nacional permanece competência privativa da União.  

A característica mais significativa do capítulo III, nos artigos 205 a 214, é a educação 

como direito subjetivo, dever do Estado e da família. (PALMA FILHO, 2005). No entanto, cabe 

realçar, que esses parâmetros foram incipientes para um real desenvolvimento da educação e 

das escolas públicas brasileiras. É certo que nessa mesma década a crise do capitalismo 

anunciou suas estratégias marcadas pelo neoliberalismo, globalização e restruturação produtiva.  

Trazemos para esse diálogo Peroni (2000, p. 1), visto que a referida autora aborda as 

políticas educacionais nos anos de 1990 com um texto intitulado “O Estado Brasileiro e a 

Política Educacional dos anos 90”. Nesse texto ela comenta que essa década foi peculiar por ter 

sido um cenário de diversas transformações na produção da vida material objetiva e subjetiva 

no que se refere ao capitalismo.  

Ainda explica que essas mudanças se dão na tríade: produção, mercado e Estado, que 

embora sejam processos distintos, se unificam no movimento histórico da tentativa do 

capitalismo em superar a sua crise, usando como estratégias basilares o neoliberalismo, a 
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globalização e a reestruturação produtiva. Prosseguindo com o exposto dos governos e das 

políticas públicas educacionais trazemos o Governo Fernando Collor (1990-1992). Para 

Cordiolli (2011, p. 87): 

 

O Governo Collor (1990-1992) representou o primeiro governo eleito diretamente 

após o Regime Militar. [...] iniciou o processo de ajuste estrutural, estimulando a 

redução dos gastos públicos e a privatização de serviços, em particular na educação 

[...] encontrou condições propícias para a expansão da ideologia neoliberal. O governo 

Collor, orientado por concepções políticas neoliberais, impulsionou os ataques à 

educação pública e aos demais serviços sociais, acusando-os de serem responsáveis 

pelo déficit orçamentário do país. Esse período abriu uma fase de distanciamento 

público da educação, com os governos estaduais transferindo parte de suas 

responsabilidades para prefeituras buscando formas de privatizar ou reduzir o alcance 

das escolas públicas. 

 

Considerando as anotações, percebemos que no Governo Collor as ideias políticas e 

econômicas capitalistas defendiam a descentralização do Estado nas políticas educacionais. 

Desse modo, forçou-se a transferência de uma parte das responsabilidades que eram do Estado 

para as prefeituras. É relevante frisarmos que esse contexto de descentralização e racionalização 

dos recursos para as escolas públicas era parte do projeto de reforma do Estado. Peroni (2000, 

p.12) relata como se deu esse processo: 

 

No caso brasileiro, a atual política educacional é parte do projeto de reforma do Estado 

que, tendo como diagnóstico da crise, a crise do Estado, e, não do capitalismo, busca, 

racionalizar recursos, diminuindo o seu papel que se refere às políticas sociais. E, dá-

se em um contexto em que a proposta do governo federal para fazer frente para a crise 

do capital baseia-se na atração de capital especulativo, com juros altos, o que tem 

aumentado as dívidas interna e externa, provocando uma crise fiscal enorme nos 

Estados e municípios. Portanto, o governo propõe a municipalização das políticas 

sociais no exato momento em que os municípios têm, como principal problema, saldar 

as dívidas para com a União e, assim, não têm como investirem em políticas sociais. 

Isso nos leva a crer que a proposta de descentralização apresentada pela União 

consiste-se, em todos os sentidos, em um repasse, para a sociedade, das políticas 

sociais. Portanto, o que aparentemente seria uma proposta de Estado mínimo, 

configura-se como realidade de Estado mínimo para as políticas sociais e de Estado 

máximo para o capital.  

 

É notório a centralização/descentralização das políticas públicas educacionais com o 

propósito de Estado mínimo para as políticas sociais e máximo para o capital. É importante 

destacar que o governo Collor sofreu um impeachment. Assim, o seu sucessor assume. Cordiolli 

(2011, p. 87) ilustra esse movimento e descreve que “O governo Itamar Franco (1993-1994) foi 

chefiado pelo seu antigo vice- presidente de Collor, que o sucedeu após o impeachment. Foi um 
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governo nacionalista, mas vivendo período de crise fiscal com pouco investimento efetivo nas 

políticas públicas”.  

Peroni (2000), ao abordar sobre a crise fiscal expõe que é muito mais que uma crise 

fiscal, pois se trata de uma crise do capital. Portanto, ela afirma que a crise fiscal é apenas um 

fragmento da crise estrutural econômica. Sendo assim, a estratégia de reforma do Estado resolve 

apenas uma parte do problema deixando o Estado fragilizado no que diz respeito às políticas 

sociais. 

A autora enfatiza o infortúnio da crise fiscal ser uma questão básica dos projetos de 

política educacional, visto que essa premissa é propulsora da racionalização de recursos nas 

escolas públicas brasileiras e como consequência a descentralização do Estado como 

financiador das políticas públicas educacionais. 

O período de crise fiscal permanece no Governo de Fernando Henrique Cardoso. O 

receituário neoliberal mantém seus ideais e movimentos de centralização/descentralização, 

explicado por Peroni (2000, p. 12) da seguinte forma: “o movimento de 

centralização/descentralização da atual política educacional, no qual é descentralizado o 

financiamento e centralizado o controle, é parte da proposta de redefinição do papel do Estado” 

[...].  Cordiolli (2011, p. 87) apresenta as várias ações do Governo Fernando Henrique Cardoso, 

destacando: 

A normatização da educação nacional [...] a LDBEN – Lei nº9.394/1996 [...]. O CNE 

aprovou as diversas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) e Diretrizes 

Operacionais Nacionais (DON) que regulamentam as diversas etapas e modalidades 

da educação básica; A implementação de uma política pedagógica do governo federal 

para a educação básica: com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e Referenciais Curriculares Nacionais (RCN); A adoção de uma nova política 

de financiamento da educação básica: com a implantação do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério- Fundef -, que 

estabeleceu um Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) para os professores ; A 

instituição do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb): que implantou 

diversos instrumentos , como o Enem ; A implementação do programa de bolsa-

escola; A ampliação dos programas de manutenção e desenvolvimento da educação 

(MDE) : como os de distribuição do livro didático, de merenda escolar, de transporte 

do estudante; A formação de professores em Cursos Normal Superiores (CNS) [...] 

Além dessas políticas , o governo FHC, em virtude da adoção de política monetarista, 

não conseguiu ampliar o financiamento da educação e nem melhorar as condições 

salariais dos professores. 

 

Pelo que foi possível observar, a composição descentralização/centralização manteve, 

na primeira assertiva, a privatização e a racionalização de recursos e na segunda a centralização 

por meio das diretrizes, parâmetros curriculares e avaliações das instituições de ensino. Peroni 
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(2000, p. 12) afirma: “Definir-se o que vai ser ensinado em todas as escolas do País e ter-se o 

controle, por meio da avaliação institucional, tornam-se aspectos estratégicos neste período 

particular do capitalismo. ” 

No que diz respeito a LDBEN – Lei 9.394/96, Demo (1997, p.67) adverte:   

 
A nova LDB, na verdade, não é inovadora, em termos do que seriam os desafios 

modernos da educação. Introduz componentes interessantes, alguns atualizados, mas, 

no todo, predomina a visão tradicional, para não dizer tradicionalista [...] é difícil fugir 

da constatação de que para a elite interessa, pelo menos em certa medida, a ignorância 

da população, como tática de manutenção do status quo.  

 

Por essa razão, o centro de toda prática da LDBEN – Lei 9.394/96 é, por conseguinte, a 

educação deixa de ser parte do campo cultural, social e político para ingressar no capitalismo e 

funcionar a sua deliberada vontade na manutenção do status quo. Admitindo essa proposição, 

fazendo uma correlação com o Fundef e o Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN). “Essa 

ação foi criticada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação Pública (CNTE), 

pois não atendia a reivindicação da categoria”. (CORDIOLLI, 2011, p. 89).  

No que se refere ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), “era grande o 

temor que esse sistema atrelasse o rendimento dos estudantes ao recebimento de verbas 

públicas, associando rendimento escolar e financiamento (CORDIOLLI, 2011, p.90). 

Complementando “o programa bolsa-escola foi criticado como assistencialista (CORDIOLLI, 

2011, p. 90). Emerge, então, por trás dessas ações, condições concretas do ideário neoliberal no 

governo Fernando Henrique Cardoso. Peroni (2000), ao discutir sobre as políticas do governo 

de FHC, aponta essas características: 

 

A atual proposta de política educacional é parte de projeto de Reforma do Estado no 

Brasil23 e como seus pilares básicos autonomia da escola, Avaliação Institucional, 

Parâmetros Curriculares Nacionais, FUNDEF, são parte da tensão centralização/ 

descentralização, Estado mínimo/Estado máximo em que o Estado passa a ser o 

coordenador e não mais o executor, se tornando mínimo para as políticas sociais e 

repassando para a sociedade tarefas que eram suas. 

 

Ao examinarmos a prática do governo FHC, verificamos que o que predomina é um 

discurso que realça conceitos como: implantação, implementação, ampliação, distribuição, 

formação valorização que realça inovação, centralização, descentralização como se fossem 

mecanismo que se integram para o bem social. Como afirmam Shiroma; Campos; Garcia (2005, 

p. 433) “os textos das reformas educativas de muitos países transformaram-se numa bricolagem 
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de peças sobre ensino formando um novo discurso pedagógico. Como texto, podem ser 

descontextualizados do local de origem e recontextualizados numa nova montagem”.  

Notamos nessa assertiva que a bricolagem pode ser considerada uma tentativa de 

construir falsos valores aos textos neoliberais das reformas de políticas públicas educacionais. 

Podemos dizer que seja uma indução para uma leitura não analítica, tomando os textos como 

consistentes e justos. Dando prosseguimento na linha histórica das políticas públicas 

educacionais, ressaltamos que no governo de Luís Inácio Lula da Silva (Lula) foram 

intensificado conjuntos de programas e políticas do MEC. Cordiolli (2011, p. 93-94) faz uma 

abordagem que demonstra algumas das políticas educacionais desse período.   

 

O governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) é marcado por programas que 

possuem sempre elementos mobilizadores, que procuram envolver governantes, a 

população ou segmentos específicos dos sujeitos escolares. Também ampliou a 

presença do governo na educação básica, disponibilizando mais recursos e assumindo 

mais responsabilidades. O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação é o 

principal agente mobilizado, constituindo-se de uma declaração de princípios que, no 

entanto, condiciona a adesão das prefeituras e governos estaduais e distritais para o 

recebimento de projetos federais, recursos financeiros e a assessoria técnica do MEC. 

 

Percebemos que no início do governo Lula as políticas educacionais foram pensadas 

para serem efetivadas com proposições integradas entre União, Distrito, Estados e Munícipios. 

As formas de organização com ampla responsabilidade e mobilizadas pelo Plano de Metas dão 

uma esperança da construção do espaço de políticas públicas educacionais que podiam expandir 

com mais equidade a educação. Além disso, Cordiolli (2011, p. 94) faz uma ressalva: 

 

O governo Lula conseguiu integrar o conjunto de programas e políticas do MEC, 

resultando em ações como: financiamento com o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e garantia do mecanismo mais 

consistente de recursos para educação básica; fortalecimento do Sistema de Avaliação 

da Educação Básica (Saeb) e criação de uma guia de referência estabelecido no Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb); criação de políticas públicas 

definidas para todas as modalidades  de Educação de Jovens e Adultos (EJA) , 

Educação Escolar Indígena, Educação Profissional e Tecnológica (EPT); adotou 

várias medidas de estimulo à permanência dos estudantes, como a ampliação do Bolsa 

Família, o ProEja, o Projovem, o Prouni e as políticas de cotas 

 

Embasadas em Cordiolli (2011), podemos dizer que no governo Lula ainda houve os 

planos de carreira e salários dos professores, a universalização da educação infantil (a partir de 

quatro anos de idade) e o ensino médio, as duas com previsão para o ano de 2016. Nesse sentido, 

transformou o Fundef em Fundeb, possibilitando a ampliação dos recursos para a educação. 
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Nesse período, foi instituído o Proinfância que é um programa que viabilizou recursos para a 

Educação Infantil. Nessa linha de pensamento de expansão, viabilização, atendimento e 

estimulo à permanência, foi instituída a implantação do ensino fundamental de nove anos no 

ensino fundamental e consequentemente implantado o modelo pedagógico de ciclos de 

formação. Ademais, 

 

O governo Lula também implementou o Programa Mais Escola, com o objetivo de 

complementar a jornada escolar [...] Para o ensino médio, o governo Lula priorizou a 

restruturação da Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio (EPTNM), 

ampliando as oferta, particularmente através da constituição de Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia (Ifets) [...] O programa de Bolsa Escola foi 

convertido em Bolsa Família [...] Os programas Projovem e ProEja, que estimulam o 

retorno de estudantes ao ensino fundamental ou médio [...] Na educação superior, há 

o Prouni, que consiste na oferta de bolsas de estudos em vagas compradas das 

universidades particulares com a redução tributária [...] As políticas e programas de 

cotas para estudantes afrodescentes, indígenas e de baixa renda na educação superior 

[...] Foram implantadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico Raciais  e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana [...] O Fundeb passou a financiar também as escolas especiais [...] o 

Programa Nacional do livro didático – PNLD -, desenvolveu um programa de livro 

em braile ( CORDIOLLI, 2011, p. 97) 

 

Foram diversas e distintas as políticas públicas educacionais no governo Lula. Entre 

outras observações, pensamos ser importante destacar que apesar de toda essa diversidade de 

políticas públicas educacionais e aparentar que a educação nesse contexto está acima da 

ideologia neoliberal, ainda assim, as ações realizadas não alcançaram o desempeno educativo 

almejado.   

Ou seja, “não apresentou proposta nem programa consistente para a formação 

continuada de professores” (CORDIOLLI, 2011, p. 95). No modelo pedagógico de ciclos de 

formação “não efetivou as medidas pedagógicas necessárias para essa mudança” 

(CORDIOLLI, 2011, p. 96).  

Ainda podemos citar que “o Governo Lula não conseguiu renovar a educação geral do 

ensino médio, reconhecidamente em crise de identidade” (CORDIOLLI, 2011, p. 96). Já o 

Projovem e o ProEja “esses programas, embora eficientes, são de alcance muito limitados” 

(CORDIOLLI, 2011, p. 97). As políticas de cotas foram vistas “como forma de ações 

compensatórias” (CORDIOLLI, 2011, p. 97). Esse tipo de política não oferece a emancipação 

dos homens e mulheres do nosso país. Outra situação é a educação especial: 

 



 

215 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

A inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais, embora isso seja 

uma bandeira do governo Lula, não recebeu a devida atenção [...] não foram 

instituídos programas de qualificação para professores e funcionários de escolas e nem 

a disponibilização e recursos para a contratação de auxiliares e para a formação de 

centros de apoio. (CORDIOLLI, 2011, p. 98) 

 

Dessa forma, embora tenhamos vivenciado no governo Lula uma trajetória distinta dos 

demais governos aqui citados, com resultados até então inéditos em termos de unificação das 

políticas para a educação básica, ampliação da responsabilidade do Estado, expansão, 

disponibilização de recursos, universalização da educação infantil e o ensino médio, 

restruturação da EPTNM e o combate à evasão escolar. 

Ainda assim, por vezes, é bastante compreensível atentarmos ao contexto geral e 

entendermos que o receituário neoliberal mesmo assim mantém sua centralidade na condução 

de efetivar as políticas públicas educacionais no Brasil. Ficamos com a impressão de que as 

políticas públicas educacionais estão nesses últimos anos a serviço da máquina produtiva com 

textos e ações que legitimam os interesses dominantes do capital. É necessário pensar na 

contramão do ideário neoliberal e gerar uma defesa da educação pública e gratuita como um 

bem público. 

Educação de Excelência: Em defesa do bem público 

 

Para nós, educação de excelência é um ensino que produz um saber sistematizado.  

 

Vejam bem: eu disse saber sistematizado; não se trata, pois, de qualquer tipo de saber. 

Portanto a escola diz respeito ao conhecimento elaborado e não ao conhecimento 

espontâneo; ao saber sistematizado e não ao saber fragmentado; a cultura erudita e 

não a cultura popular [...] Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita, é uma cultura 

letrada. Daí que a primeira exigência para o acesso a esse tipo de saber seja aprender 

a ler e escrever. Além disso, é preciso conhecer também a linguagem dos números, a 

linguagem da natureza e a linguagem da sociedade. (SAVIANI, 2010, p. 14-15) 

 

Dessa forma, queremos refletir sobre a educação de excelência e sua defesa como bem 

público social no Brasil. Defendemos que todos os escolares têm direito ao saber sistematizado 

como bem público de direito como consta nas legislações brasileiras. No entanto, o que 

presenciamos é uma grande massa de analfabetos, sejam eles, o iletrado ou/e funcional e a 

persistência na continuidade dos mínimos recursos destinados à educação. Esses são alguns dos 

desafios que a educação pública gratuita apresenta. Para realizar um breve contexto histórico, 

recorremos a Saviani (2014, p. 161), ele afirmar nitidamente que: 
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Examinando a história da educação no Brasil, constatamos como desde a vinda dos 

primeiros jesuítas, em 1549, cumprindo mandato de D. João III, passando pelo 

subsidio literário da época pombalina, chegando ao período do Império e à fase 

republicana, os recursos destinados à educação foram sempre escassos. E até mesmo 

quando se aprovou a legislação definindo percentuais mínimos a serem investidos no 

ensino, além de esses percentuais serem entendidos como máximos e não mínimos, a 

própria legislação era reiteradamente descumprida 

 

Para se fazer compreender, acrescenta:  

 

Dada essa histórica resistência em investir na educação, o Brasil chegou ao final do 

século XX sem resolver um problema que os principais países, inclusive nossos 

vizinhos Argentina, Chile e Uruguai, resolveram na virada do século XIX para o XX: 

a universalização do ensino fundamental, com a consequente erradicação do 

analfabetismo. Para enfrentar esse problema, a Constituição de 1988 previu, nas 

disposições transitórias, que o Poder Público nas suas três instâncias (a União, os 

estados e os municípios) deveriam, pelos dez anos seguintes, destinar 50% do 

orçamento educacional para essa dupla finalidade. Isso não foi feito. Quando esse 

prazo estava vencendo, o governo criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) com prazo de 

mais dez anos para essa mesma finalidade; e a lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), por sua vez, institui a década da educação; seguiu-se a aprovação 

em 2001, do Plano Nacional da Educação (PNE), que também se estenderia por dez 

anos. No final de 2006, ao se esgotarem os dez anos do prazo do FUNDEF, foi 

instituído o FUNDEB, com prazo de 14 anos, ou seja, até 2020. Agora, quando mais 

da metade do tempo do PNE já se passou, vem um novo prazo, desta vez de 15 anos, 

projetando a solução do problema para 2022. Nesse diapasão, já podemos conjecturar 

sobre um novo plano que será lançado em 2022 prevendo, quem sabe, mais vinte anos 

para resolver o mesmo problema. Vê-se, pois, que o direito à educação segue sendo 

proclamado, mas o dever de garantir esse direito continua sendo protelado. 

(SAVIANI, 2014, p.82) 

 

O que fica evidente nessa escala são as sucessivas tentativas em protelar a garantia do 

direito à educação de excelência para os filhos dos trabalhadores. A defesa do ensino público e 

gratuito, nas formas mais elaboradas para o aprendizado da leitura, escrita e do raciocínio 

lógico, assim como também dos rudimentos das ciências naturais e sociais, está neutralizada e 

quase esquecida em vistas dessa cruzada nociva que impede o desenvolvimento da educação 

em prol do desenvolvimento do capital industrial liderada pela burguesia industrial. Por tudo 

isso, Mészáros (2008, p. 35) declara: 

 

A educação institucionalizada, especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu 

todo – ao propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à 

máquina produtiva em expansão do sistema do capital, como também gerar e 

transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes, como se não 

pudesse haver nenhuma alternativa à gestão da sociedade, seja na forma 

“internalizada” (isto é, pelos indivíduos devidamente “educados” e aceitos) ou através 
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de uma dominação estrutural e uma subordinação hierárquica e implacavelmente 

impostas. 

 

Em primeiro lugar, existe de fato uma deterioração da educação de excelência devido a 

protelação da universalização do ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo. Na 

verdade, no que concerne à educação institucionalizada e sistematizada, nos últimos anos, 

houve um descrédito do ser humano e foi conveniente atender aos interesses econômicos. 

Dizemos isso na medida que refletimos sobre os escritos de Mészáros (2008), onde ele diz que 

o único propósito da educação nos últimos 150 anos foi servir a máquina produtiva do capital.  

Em segundo lugar, se houve e há de fato um controle da ideologia dominante que serve 

para derrocar a educação de excelência, dialeticamente, podemos dizer “que é necessário 

romper com a lógica do capital se quisermos contemplar a criação de uma alternativa 

educacional significativamente diferente (MÉSZÁROS, 2008, p. 27). 

Dessa forma, “romper com a lógica do capital no interesse da sobrevivência humana”. 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 45). Sim, essa poderia ser a aspiração do ser humano do século XXI, 

ser coparticipante na construção de uma sociedade mais justa e solidária, de outra ordem social. 

Em oposição à educação da lógica do capital. “Apenas a mais consciente das ações coletivas 

poderá livrá-los dessa grave e paralisante situação” (MÉSZÁROS, 2008, p. 45).  

Contudo, “romper com a lógica do capital na área da educação equivale, portanto, a 

substituir as formas onipresentes e profundamente enraizadas de internalização mistificadora 

por uma alternativa concreta abrangente (MÉSZÁROS, 2008, p. 47). A partir das premissas 

estabelecidas se quer realmente romper, gerar mudanças e transformações elas devem ser 

essenciais. O que queremos dizer é que: 

 

No âmbito educacional, as soluções “não podem ser formais; elas devem ser 

essenciais”. Em outras palavras, elas devem abarcar a totalidade das práticas 

educacionais da sociedade estabelecida. As soluções educacionais formais, mesmo 

algumas das maiores, e mesmo quando são sacramentadas pela lei, podem ser 

completamente invertidas, desde que a lógica do capital permaneça intacta como 

quadro de referências orientador da sociedade. (MÉSZÁROS, 2008, p.45).  

 

Sendo a educação uma totalidade, o que quer dizer que é uma síntese das múltiplas 

determinações sejam elas sociais, econômicas, políticas e culturais é necessário intervir “através 

de uma mudança radical no modo de internalização agora opressivo, que sustenta a concepção 

dominante do mundo” [...] (MÉSZÁROS, 2008, p.53). Sendo assim: 
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Adotar a totalidade das práticas político-educacional-culturais, na mais ampla 

concepção do que seja uma transformação emancipadora. É desse modo que uma 

contraconsciência, estrategicamente concebida como alternativa necessária à 

internalização dominada colonialmente, poderia realizar sua grandiosa missão 

educativa (MÉSZÁROS, 2008, p.58). 

 

Para o fortalecimento da grandiosa missão educativa em humanizar e emancipar os 

escolares trava-se a luta por uma educação de excelência. “O domínio do capital pode ser e será 

quebrado” (MÉSZÁROS, 2008, p. 53). Encaramos essa questão como uma reivindicação de 

uma educação plena de excelência.  

 

Temos que reivindicar uma educação plena para toda a vida, para que seja possível 

colocar em perspectiva a sua parte formal, a fim de instituir, também aí, uma reforma 

radical. Isso não pode ser feito sem desafiar as formas atualmente dominantes de 

internalização, fortemente consolidadas a favor do capital pelo próprio sistema 

educacional formal. De fato, da maneira como estão as coisas hoje, a principal função 

da educação formal é agir como um cão de guarda ex offico e autoritário para induzir 

um conformismo generalizado em determinados modos de internalização, de forma a 

subordiná-los às exigências da ordem estabelecida. (MÉSZÁROS, 2008, p.55) 

 

Portanto, seria a educação plena de excelência reagindo à protelação da garantia do 

direito à educação dos filhos dos trabalhadores. Assim como, desafiando o autoritarismo das 

políticas neoliberais que assolam os direitos sociais, desumanizam e alienam os escolares desde 

a Educação Infantil ao Ensino Superior. “Mudar essas condições exige uma intervenção 

consciente em todos os domínios e em todos os níveis da nossa existência individual e social” 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 59). 

Dessa forma, estabelecer e fazer crescer como fundamento da educação o 

desenvolvimento pleno dos escolares. “Portanto, a nossa tarefa educacional é, simultaneamente, 

a tarefa de uma transformação social, ampla e emancipadora” (MÉSZÁROS, 2008, p. 76). Ou 

seja, que se propõe a modificar as estruturas sociais, econômicas, políticas e culturais que trava 

uma luta pela concretização objetiva da universalização do ensino fundamental e a erradicação 

do analfabetismo em contraposição a ordem da lógica do capital em favor da mercantilização 

da educação escolar.  

Azevedo (2013, p. 134) ressalta “não é demasiado lembrar que, do ponto de vista das 

relações sociais, a equidade e a igualdade substantivas, princípios fundamentais da justiça 

social, são alcançadas por meio da luta de classes e da luta entre atores sociais em seus 

correspondentes campos sociais”. Ou seja, o momento atual é de luta, de virar o jogo, de 
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produzir desenvolvimento social e humano, justiça e equidade, assim como a transformação 

nos espaços escolares e não escolares. 

 

Conclusão 

 

Diante dos estudos dos teóricos que abordam o panorama das ações ofensivas 

neoliberais ao Estado, do bem estar social e o seu impacto na educação, percebemos que muitas 

dessas ações são produzidas porque respondem a um modelo de sociedade que funciona sob a 

lógica do capital e se sustenta pela exploração da classe trabalhadora. 

Compreendemos que o neoliberalismo é perverso e danoso, usa substantivos como 

eficiência, justiça e riqueza como trocadilhos a fim de convencer as massas e evitar a 

politização. Nesse contexto, constrói e consolida sua hegemonia.  

Com isso, tem eliminado os direitos sociais na sua totalidade de políticas de Estado. 

Diante desse quadro, o que resta são políticas compensatórias, assistenciais, conjunturais, sem 

garantias de desenvolvimento, comprometendo substancialmente a tarefa histórica das 

mudanças de reprodução da sociedade capitalista. 

Entendemos que no âmbito das políticas públicas educacionais, os anos 80 do século 

XX foi uma época de movimentos de mobilizações, mas não atingiu as expectativas reais da 

luta em favor de uma educação de qualidade. 

O Brasil vivenciava um governo fraco, em crise, o do presidente José Sarney. Esse 

período foi ocupado por pequenas reformas sem conteúdos significativos para uma mudança na 

estrutura capitalista. Em destaque, o reconhecimento da educação como direito de todos e dever 

do Estado pela Constituição Federal Brasileira de 1988. 

Se para as mobilizações em favor da “educação de qualidade para todos” foi um 

fracasso, esse mesmo período foi um cenário de diversas transformações na produção da vida 

material objetiva e subjetiva no que se refere ao capitalismo na unificação da tríade: produção, 

mercado e Estado, usando como estratégias o neoliberalismo, a globalização e a reestruturação 

produtiva.  

Daí em diante, o Governo dos presidentes Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando 

Henrique Cardoso reforçaram e ampliaram as ideias políticas e econômicas capitalistas na 

defesa da descentralização do Estado nas políticas educacionais.  
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O receituário neoliberal mantém seus ideais e movimentos de 

centralização/descentralização e se compõem pela privatização e racionalização de recursos, 

assim como pela centralização das diretrizes, parâmetros curriculares e avaliações das 

instituições de ensino. Em relevo a LDBEN – Lei 9.394/96.  

Depois de mais de duas décadas de intensificação das políticas neoliberais, assume o 

governo o presidente Luís Inácio Lula da Silva que priorizou conjuntos de programas e políticas 

do MEC, com proposições integradas entre União, Distrito, Estados e Munícipios. É necessário 

evidenciarmos que ocorrerem tentativas de melhoria nos planos de carreira e salários dos 

professores, na universalização da educação infantil e no combate ao analfabetismo. 

Entretanto, não foi uma política pública consistente, não ofereceu a emancipação dos 

homens e mulheres do nosso país. O receituário neoliberal manteve sua centralidade na 

condução de efetivar as políticas públicas educacionais no Brasil.  

A perplexidade é extrema, é possível perceber que no decorrer do governo Sarney 

(1985-1990) até os meados dos anos do governo Lula (2002-2010) em meio às reações e ao 

avanço para alcançar uma educação de excelência, existe sempre um recuo para atender as 

razões ideológicas do neoliberalismo. 

Embora a história da educação esteja precedida por uma persistência em manter os 

mínimos recursos destinados à educação, seguidos por protelações na garantia do direito à 

educação de excelência para os filhos dos trabalhadores, essas protegidas por legislações 

neoliberais reforçadas por iniciativas de descentralização do Estado nas políticas educacionais, 

a persistência para a mudança desse quadro é uma alternativa concreta. 

Parte principalmente de uma lógica de uma educação para além do capital (Mészáros). 

A defesa que todos os escolares tenham direito ao saber sistematizado como bem público é 

uma alternativa concreta. Averiguamos que é necessário romper com a lógica do capital, 

entendendo que essa ruptura acontecerá a partir da substituição das formas onipresentes e 

profundamente enraizadas de internalização mistificadora por uma alternativa concreta 

abrangente.  

Acrescentamos que essa aspiração incide de ações coletivas conscientizadas, justas, 

equitativas, emancipadas e humanizadas. Rompimento, mudanças e transformações aparecem 

como premissas essenciais no sentido de não ser apenas formais, mas de abarcar a totalidade 
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das práticas educacionais, quer dizer, nas múltiplas determinações, quais sejam: sociais, 

econômicas, políticas e culturais. 

Por fim, nessa direção de consciências críticas, justiça, equidade, emancipação e 

humanização, constatamos que existem possibilidades de rompimento com a nefasta lógica 

neoliberal. A práxis educativa não pode ficar isolada das lutas pela educação de excelência, ela 

obtém sentido pelo estabelecimento de uma educação para além do capital. 

Uma das tônicas desse texto foi pensar o fortalecimento da grandiosa missão educativa 

em humanizar e emancipar os escolares travado pela luta por uma educação de excelência 

concreta. 
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GT 02: Políticas Educacionais 
 

RESUMO: O documento que recentemente vem normatizar a educação básica brasileira, a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental foi aprovado em 2017, já para o Ensino Médio, 

encontra-se em fase de discussão. Antes da BNCC não havia documento que normatizasse o conteúdo a ser 

ensinado em sala de aula. Neste contexto este trabalho de abordagem qualitativa, consta de análise documental do 

texto da BNCC e de livros didáticos (aprovados PNLD 2018) de Física para o Ensino Médio. Para análise dos 

materiais utilizamos a metodologia da Análise de Conteúdo (MORAES, 1999). A análise da proposta da BNCC 

procura compreender quais temas das grandes áreas da Física esse documento determinou para o ensino na 

educação básica.  A análise dos livros procura mostrar, de forma geral, quais temas da Física são abordados no 

Ensino Médio. Verificamos que esses livros abordam praticamente todas as áreas da tradicionais da Física. Os 

resultados da análise da BNCC mostram que nem todos os temas da Física estão no texto das Competências 

específicas e das Habilidades da área. Acreditamos que alguns temas não contemplados pela BNCC podem deixar 

lacunas no ensino de Física, uma vez que são pré-requisitos para a compreensão de assuntos posteriores. Apesar 

disso identifica-se também que o texto da Base procura dar certa autonomia ao professor deixando aberto a inclusão 

de mais temas, utilizando algumas vezes a expressão “entre outros” ao final da lista de temas a serem abordados. 

Palavras-chave: Ensino de Física. BNCC. Livro didático. 

ABSTRACT: The document that recently comes to standardize the Brazilian basic education, the Base Nacional 

Comum Curricular- BNCC, for Preschool and Elementary School was approved in 2017, already in High School, 

is in the discussion phase. Before the BNCC, there was no document that determined the content to be taught in 

the classroom. In this context, this work of qualitative approach consists of documentary analysis of the text of the 

BNCC and textbooks (PNLD 2018) of Physics for High School. For the analysis of the materials we use the Análise 

de Conteúdo methodology (MORAES, 1999). The analysis of the BNCC proposal seeks to understand which 

subjects in the major areas of Physics this document determined for education in basic education. The analysis of 

the books tries to show, in a general way, which disciplines of Physics are approached in High School. We have 

found that these books cover practically all areas of traditional physics. The results of the BNCC analysis show 

that not all physics topics are in the text of specific skills and area skills. We believe that some subjects not 

contemplated by BNCC can leave gaps in the teaching of Physics, since they are prerequisites for the understanding 

of later subjects. However, it is also identified that the text of the Base seeks to give the teacher some autonomy, 

leaving open the inclusion of more themes, sometimes using the expression "among others" at the end of the list 

of topics to be addressed. 

Keywords: Teaching Physics. BNCC. Textbook. 
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Introdução 

O documento que vem normatizar a educação básica brasileira, a Base Nacional Comum 

Curricular – BNCC, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental foi aprovada em 2017. 

Para o Ensino Médio, de acordo com informações do texto introdutório da BNCC31 e do sítio 

do Ministério da Educação32, o texto foi encaminhado, em abril do corrente ano, para o 

Conselho Nacional de Educação (CNE) e encontra-se em fase de discussão, com calendário de 

audiências públicas que foram marcadas para o período de maio a agosto, mas de acordo com 

o sítio33 do Movimento Pela Base Nacional Comum, a segunda e a quarta audiência, que 

estavam previstas respectivamente para 8 de junho em São Paulo – SP e 10 de agosto em Belém 

– PA, foram canceladas devido a protestos de professores e estudantes. Já a quinta foi adiada 

para 14 de setembro. 

Diferentemente dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que são documentos 

orientativos, a BNCC se auto identifica em seu texto como um documento normativo: “A Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o 

conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica” (BNCC, 2018, p. 7).  O 

texto da Base procura ressaltar que ela não se constitui no currículo, mas nas aprendizagens 

essenciais de cada etapa. 

Neste contexto insere-se este trabalho de abordagem qualitativa e constando de análise 

documental do texto da BNCC do Ensino Médio e de livros didáticos de Física aprovados 

PNLD 2018.  Para análise dos materiais utilizamos a metodologia da Análise de Conteúdo 

(MORAES, 1999). A análise da proposta da BNCC procura compreender quais temas das 

grandes áreas da Física esse documento determinou para o ensino na educação básica.  A análise 

dos livros procura mostrar, de forma geral, quais temas da Física são abordados no Ensino 

Médio. Na perspectiva de Goodson (1995), considerando o livro didático como currículo real e 

a BNCC a nova proposta de currículo prescrito, acreditamos que a análise desses dois materiais 

                                                           
31Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=851 21-

bncc-ensino-medio&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192.> Acesso em 14 jun. 2018. 
32Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/62371-ministro-da-educacao-

entrega-base-nacional-comum-curricular-do-ensino-medio> Acesso em 20 jun. 2018. 
33Disponível em: <http://movimentopelabase.org.br/audiencias-publicas-cne/> Acesso em 13 set. 2018. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85121-bncc-ensino-medio&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=85121-bncc-ensino-medio&category_slug=abril-2018-pdf&Itemid=30192
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possibilite compreender mudanças que podem estar sendo encaminhadas para o ensino de Física 

na educação básica. 

 

Resultados 

O texto da BNCC do Ensino Médio, agora em análise, apresenta os componentes 

curriculares integrando quatro áreas: Linguagens e suas Tecnologias (Arte, Educação Física, 

Língua Inglesa e Língua Portuguesa), Matemática e suas Tecnologias (Matemática), Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias (Física, Biologia e Química) e Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas (Filosofia, Geografia, História e Sociologia). Esse mesmo texto explica que o 

currículo do Ensino Médio deve ser composto pela BNCC, sendo a Língua Portuguesa e a 

Matemática componentes obrigatórios e por “itinerários formativos a ser ofertados pelos 

diferentes sistemas, redes e escolas.” (BRASIL, 2018, p.468). Assim, o ensino médio passa a 

ser organizado em uma parte comum com 1800 horas e em outra dividida em cinco itinerários 

formativos, diferente da formação básica comum presente nos documentos anteriores à 

publicação da Lei 13.415/2017 da reforma do ensino médio. 

 César Callegari, ex-presidente da Comissão Bicameral do Conselho Nacional de 

Educação sobre a Base Nacional Curricular Comum, critica estes itinerários formativos, por 

não serem especificados claramente pela BNCC, em sua carta demissionária cita que “Se 

mantida a arquitetura proposta pela Lei, que articula um núcleo comum com itinerários 

diversificados, precisa haver BNCC tanto para a parte comum nuclear quanto para cada um dos 

itinerários que compõem a parte diversificada.” (CALLEGARI, 2018, p. 4) 

O documento da BNCC está organizado em dez competências gerais, aplicadas a todos 

as áreas e também competências específicas e habilidades para cada uma dessas áreas a serem 

alcançadas ao longo de todo o Ensino Médio. 

 

Análise dos temas da Física nas competências específicas e habilidades da área das 

Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

Os temas da Física estão na área ou itinerário de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias. Esses temas aparecem descritos na apresentação das competências específicas e 

das habilidades dessa área junto aos componentes de Biologia e de Química.  
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Como em todas as outras áreas a BNCC indica sua intenção de integração dessas 

Ciências, uma vez que elas não aparecem descritas separadamente e o próprio texto do 

documento cita que “a BNCC da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias – integrada 

por Biologia, Física e Química – propõe ampliar e sistematizar as aprendizagens essenciais 

desenvolvidas até o 9º ano do Ensino Fundamental” (BRASIL 2018, p. 537).  A análise 

apresentada neste artigo não tem intuito de fragmentá-las, o foco de interesse deste estudo é 

destacar na BNCC temas determinados para o ensino da Física no Ensino Médio. Além disso, 

acreditamos que integrar conhecimentos vai muito além de justapô-los no currículo. 

O Quadro 1 a seguir apresenta trechos do texto das competências específicas e 

habilidades da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias que mostram a presença de 

temas da física. Ele foi ordenado priorizando a sequência convencional em que se estuda, na 

maioria das vezes, as grandes áreas da Física (Mecânica, Termodinâmica, Eletromagnetismo, 

Óptica, Física Moderna e Contemporânea), identificadas na primeira coluna. Na segunda 

coluna, associadas a essas áreas, estão as competências específicas, em ordem dada pela BNCC. 

Por último, na terceira coluna e associadas às respectivas competências estão as Habilidades. 

Tanto as competências quanto as Habilidades são precedidas de um código que permite 

identificar relações. Nesse trabalho modificamos o código, com o objetivo de resumi-lo, na 

BNCC ele apresentava dez caracteres, entre letras e números, nesse trabalho três caracteres. 

Assim, nas Habilidades, o primeiro número indica em qual competência ela está inserida e os 

dois últimos representam a ordem da habilidade. Por exemplo, as Habilidades H204 e H205 

estão associadas à Competência Específica CE2. Para construção da tabela e análise das 

informações o texto das competências e habilidades da BNCC foram recortados em unidades 

de análise. Essas unidades são palavras ou frases que podem explicitar a presença de temas da 

Física nas determinações da BNCC. 

 

Quadro 1: Trechos do texto das competências específicas e habilidades da BNCC (2018) que mostram a presença 

de temas da Física. 

Áreas Competências Específicas Habilidades 

M
ec

ân
ic

a 

(CE1) ...podem mobilizar estudos 

referentes a... ...princípios da 

conservação da energia e da 

quantidade de movimento... 

(H101) Analisar e representar as transformações e 

conservações em sistemas que envolvam quantidade... ...de 

energia e de movimento... 
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(CE2) ...podem ser mobilizados 

conhecimentos relacionados a... 

...modelos cosmológicos; 

astronomia; gravitação34; mecânica 

newtoniana... 

(H204) Elaborar explicações a respeito dos movimentos de 

objetos na Terra, no Sistema Solar e no Universo com base 

na análise das interações gravitacionais. 

(H205) – Utilizar noções de probabilidade e incerteza para 

interpretar previsões... 

(CE3) ...mecânica newtoniana... 

(H301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e 

estimativas, empregar instrumentos de medição e 

representar e interpretar modelos explicativos... 

T
er

m
o

d
in

âm
ic

a 

(CE1) ...podem mobilizar estudos 

referentes a... ...ciclo da água; leis da 

termodinâmica... camada de ozônio 

e efeito estufa 

(H101) Analisar e representar as transformações e 

conservações em sistemas que envolvam quantidade de 

matéria... 

(H102) ...construir protótipos de sistemas térmicos... 

(CE2) ...podem ser mobilizados 

conhecimentos relacionados a... 

...previsão do tempo entre outros... 

(H203) Avaliar e prever efeitos de intervenções... ...com 

base nos ciclos da matéria e nas transformações e 

transferências de energia. 

Ó
p

ti
ca

 e
 E

le
tr

o
m

ag
n

et
is

m
o

  

 

(CE1) ...podem mobilizar estudos 

referentes a... ...espectro 

eletromagnético... efeitos biológicos 

das radiações ionizantes... entre 

outros. 

(H106) Avaliar tecnologias e possíveis soluções para as 

demandas que envolvem a geração, o transporte, a 

distribuição e o consumo de energia elétrica... 

 

(CE3) ...Discussões sobre as 

tecnologias relacionadas à geração 

de energia elétrica (tanto as 

tradicionais quanto as mais 

inovadoras)... desenvolvimento e 

aprimoramento de tecnologias de 

obtenção de energia elétrica...  

 

(H307) Analisar as propriedades específicas dos materiais 

para avaliar adequação de seu uso em diferentes aplicações 

(industriais... 

(H308) Analisar o funcionamento de equipamentos elétricos 

e/ou eletrônicos... ...para compreender as tecnologias 

contemporâneas e avaliar seus impactos. 

(H309) ...discutir a necessidade de introdução de alternativas 

e novas tecnologias energéticas e de materiais... 

...comparando diferentes tipos de motores... 

(H310) Investigar e analisar os efeitos... energia elétrica, 

transporte, telecomunicações... 

(CE1) ...podem mobilizar estudos 

referentes a ...espectro 

eletromagnético... 

(H103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas 

origens para avaliar as potencialidades... ...de sua aplicação 

em equipamentos de uso cotidiano... 

(CE2) ...podem ser mobilizados 

conhecimentos relacionados a... 

...espectro eletromagnético... 

--------------- 

                                                           
34 Mantivemos os temas da Astronomia, pois essa Ciência não se constitui atualmente num componente curricular 

independente, no ensino fundamental ela encontra-se diluída em Ciências Naturais e no ensino médio podemos 

encontrá-la junto aos conteúdos de Física. 
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F
ís

ic
a 

m
o

d
er

n
a 

e 

co
n

te
m

p
o
râ

n
ea

 

(CE1) ...podem mobilizar estudos 

referentes a estrutura da 

matéria...fusão e fissão nucleares... 

 

(H103) Utilizar o conhecimento sobre as radiações e suas 

origens para avaliar as potencialidades... ...de sua aplicação 

em equipamentos de uso cotidiano... ...e a geração de 

energia elétrica. 

(CE3) ...conhecimentos relacionados 

a ...produção de armamentos 

nucleares... 

(H304) Analisar e debater situações controversas sobre a 

aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza 

(tais como... ...produção de armamentos... 

Fonte: Construção do autor a partir de dados da pesquisa (os títulos foram extraídos exatamente como se 

encontram descritos na BNCC ensino médio.) 

 

Observando o Quadro 1 identificamos que as Competências Específicas e suas 

Habilidades trouxeram explicitamente temas relativos à Física. Entre eles a Mecânica 

(conservação da energia e da quantidade de movimento, mecânica newtoniana, gravitação), a 

Termodinâmica (leis da termodinâmica, ciclo da água), a óptica e Eletromagnetismo (espectro 

eletromagnético) e Física Moderna e Contemporânea (fusão e fissão nucleares; cosmologia e 

espectro eletromagnético).  

A Base não trouxe uma ordem sequencial de abordagem dos temas da Física, as 

habilidades e competências específicas das Ciências da Natureza, onde esses temas estão 

descritos, são aplicáveis aos três anos do ensino médio, tanto as competências quanto as 

habilidades são apresentadas sem indicação de seriação. Observa-se também que áreas da Física 

estão presentes em mais de uma competência como, por exemplo a Mecânica que está presente 

nas três competências específicas e Eletromagnetismo, nas Competências 1 e 2.  

 

Análise dos livros didáticos e sua relação com as competências específicas e habilidades 

da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias na BNCC 

 

Considerando o livro didático como currículo real e a BNCC um currículo prescrito 

(GOODSON, 1995), comparamos temas determinados pela BNCC com os abordados por livros 

didáticos35 de Física do ensino médio aprovados no PNLD 2018 pelo Ministério da Educação 

(MEC).  

                                                           
35 TORRES, Carlos Magno A. Et. Al. Física Ciência e Tecnologia. Vol. 1, 2 e 3. 4ª ed. São Paulo: Moderna, 

2016.  
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O quadro 2 a seguir procura mostrar essa relação. Nas duas primeiras colunas estão as 

competências e habilidades da BNCC e na terceira os temas da Física encontrados nos livros e 

a elas relacionados (os nomes dos temas foram retirados exatamente como aparecem nos livros 

analisados).  

 

Quadro 2: Trechos do texto dos livros didáticos analisados mostrando a presença de temas da 

Física relacionando-os às competências específicas e habilidades da BNCC (2018). 
Competências Habilidades Temas de Física encontrados nos livros analisados 

----------- H101 e 

H203 

Transformações gasosas e as trocas energéticas. 

----------- H106 Corrente elétrica, energia e potência elétrica, circuitos elétricos. 

----------- H203 e 

H307 

Comportamento térmico da matéria. 

----------- H204 Lei da gravitação universal, cinemática dos movimentos uniforme e 

uniformemente variado,  movimentos bidimensionais sob ação da gravidade, 

leis de Newton. 

----------- H205 e 

H301 

Precisão de medidas, representações gráficas. 

CE3 H304 e 

H309 

Geradores e receptores, fissão nuclear e fusão nuclear. 

----------- H308 Resistência elétrica e resistores, circuitos elétricos, associações de resistores, 

capacitores, indutores. 

CE3 H309 e 

H310 

Produção alternativa de energia. 

 Fonte: Construção do autor a partir de dados da pesquisa (os títulos foram extraídos exatamente como se 

encontram descritos nos livros analisados) 

 

Na análise identificamos, com base nos temas abordados pelos livros e observando o 

Quadro 1 que mostra os temas da Física na BNCC, que a maior parte dos temas determinados 

pela Base estão presentes nos livros aprovados pelo MEC anteriores à sua publicação.  

Embora as Competências e Habilidades da área das Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias não explicitem todos os conteúdos, identificamos nos temas abordados pelos livros 

uma relação com as determinações da BNCC. Além disso, é preciso ressaltar que os livros 

trazem uma gama de temas muito mais ampla que o texto da Base apresenta.  

O Quadro 2 mostra alguns dos temas dos livros que estão presentes nas Competências 

e Habilidades da área das Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Porém muitos outros temas 

apresentados pelos não foram identificados nessas Competências e Habilidades. 

Quanto a aspectos mais gerais como a natureza da Ciência, o texto da BNCC encaminha 

para uma abordagem crítica da apropriação dos conhecimentos e da tecnologia, citando que a 

“compreensão desses processos é essencial para um debate fundamentado sobre os impactos da 
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tecnologia nas relações humanas e suas implicações éticas, morais, políticas e econômicas, e 

sobre seus riscos e benefícios para a humanidade e o planeta.” O texto também apresenta 

preocupação com questões que tratam da diversidade e inclusão. Nessa perspectiva, determina 

a abordagem de temas relativos aos povos indígenas, às comunidades remanescentes de 

quilombos e afrodescendentes, às pessoas com deficiência e a aqueles que não completaram os 

estudos na idade certa. Vale ressaltar também que o texto da BNCC não explicita 

encaminhamentos para a abordagem experimental dos assuntos relacionados à área de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias, nesse sentido não são apresentados encaminhamentos de 

experimentação para os conhecimentos relacionados à Física. Essa fragilidade é destacada nas 

discussões que têm sido realizadas na Sociedade Brasileira de Física. 

 

Algumas Considerações 

Os temas da Física que aparecem com maior destaque na BNCC, explícita e 

implicitamente foram: ciclo da água, conservação da energia, quantidade de movimento, leis 

da termodinâmica, espectro eletromagnético, fissão nuclear, fusão nuclear, mecânica 

newtoniana, gravitação e cosmologia, transformações gasosas e as trocas energéticas, corrente 

elétrica, energia e potência elétrica, circuitos elétricos, comportamento térmico da matéria, lei 

da gravitação universal, cinemática dos movimentos uniforme e uniformemente variado,  

movimentos bidimensionais sob ação da gravidade, precisão de medidas, representações 

gráficas, geradores e receptores, fissão nuclear e fusão nuclear, resistência elétrica e resistores, 

circuitos elétricos, associações de resistores, capacitores, indutores e produção alternativa de 

energia. 

Alguns desses temas acima descritos necessitam de pré-requisitos, para sua melhor 

compreensão. Pré-requisitos esses que estão presentes em outros temas que não constam nas 

Competências Específicas, logo subentende-se que há necessidade do ensino destes na 

educação básica, cabendo ao professor estar atento à essas necessidades.  

As descrições das duas primeiras Competências, CE1 e CE2 no texto da BNCC, foram 

encerradas com a expressão “entre outros”, abrindo espaço para que o professor possa incluir 

outros temas dessas áreas durante o curso.  

O estudo neste artigo mostra os temas da Física aparentemente priorizados nas 

Habilidades e Competências da BNCC, podendo assim mostrar os temas dessa ciência, 



 

231 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

priorizados pelo documento para o ensino médio, podendo auxiliar professores e estudantes a 

acompanhar o processo de discussão e interpretação dos conteúdos da Base. 

De acordo com a BNCC as escolas devem possibilitar itinerários formativos de acordo 

com os interesses dos alunos. Porém, essa oferta depende principalmente das condições de cada 

escola. A Língua Portuguesa e a Matemática que já ocupam grande espaço nos currículos atuais 

são as únicas obrigatórias independente do itinerário escolhido, teme-se que a escolha de apenas 

um itinerário possa empobrecer o currículo escolar e fragilizar a formação, além de caracterizar 

uma formação aligeirada. 

Nossa legislação educacional já previa a formulação de uma base nacional comum. O 

artigo 210 da Constituição Federal36 de 1988 prevê a fixação de “conteúdos mínimos para o 

ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 

culturais e artísticos, nacionais e regionais.” O Plano Nacional de Educação – PNE37 (2014-

2024), entre as estratégias da Meta 3, cita a “implantação dos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino 

médio” (BRASIL, 2014, p. 51). Porém acreditamos que um documento de tamanha importância 

para a educação brasileira carece de uma ampla discussão com a participação dos diversos 

segmentos da educação, opondo-se também a uma aprovação aligeirada do documento. 
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GT 02: Políticas Educacionais 
 

RESUMO: Pretende-se analisar as principais políticas públicas em Educação Ambiental no Brasil diante de uma 

contextualização histórica. Parte-se de uma explanação das políticas públicas, passando pelas sociais, seguindo 

com a educação na política social e por fim mais detidamente em Educação Ambiental. Analisam-se criticamente 

as diversas políticas públicas e programas relacionados às questões ambientais. Discorre-se a respeito das políticas 

públicas em uma perspectiva crítica, reflexiva. Realizou-se a análise levando em consideração as principais 

políticas públicas em Educação Ambiental que institui a política nacional de Educação Ambiental. Evidencia-se, 

que as ações da Educação Ambiental devem levar em consideração os aspectos civis, sociais e governamentais 

que devem discutidos e construídos coletivamente. Existe a necessidade ainda de considerar as dimensões políticas 

nas questões ambientais, com o direito à cidadania visando às relações entre o homem, sociedade e a natureza. 

 

Palavras-chave: Políticas públicas. Educação Ambiental. Cidadania. 

 

ABSTRACT: It is intended to analyze the main public policies in Environmental Education in Brazil before a 

historical context. It starts from an explanation of the public policies, passing through the social ones, following 

with the education in the social policy and finally more in Environmental Education. The various public policies 

and programs related to environmental issues are analyzed critically. There is a discussion about public policies in 

a critical, reflective perspective. The analysis was carried out taking into account the main public policies in 

Environmental Education that establishes the national policy of Environmental Education. It is evident that the 

actions of Environmental Education should take into account the civil, social and governmental aspects that must 

be discussed and constructed collectively. There is still a need to consider the political dimensions in environmental 

issues, with the right to citizenship aiming at the relations between man, society and nature. 

 

Keywords: Environmental education. Public policies. Citizenship 

Introdução 

 

Ao abordar as questões relacionadas às políticas públicas frisa-se que, quando bem 

planejadas e desenvolvidas exerce-se a cidadania, no entanto, quando isso não acontece tornam-

se instrumentos de manutenção e produção de injustiças. O momento em que se vive, na escala 
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do capitalismo neoliberal, aponta uma assustadora concentração de renda elitizada, enquanto 

milhões de pessoas não tem o mínimo para o exercício da sua cidadania, consequentemente elas 

é a massa que mais sofre com os problemas ambientais.  

Este artigo analisa as políticas públicas em Educação Ambiental alcançando uma 

perspectiva crítica, com o intuito de apresentar as questões em forma de reflexão. Argumenta-

se a respeito das políticas públicas e sociais voltadas a educação como política social e 

Educação Ambiental. 

A abordagem adotada nesse trabalho trata-se da Educação Ambiental crítica com a 

finalidade de descrever as políticas públicas na prática. A Educação Ambiental transformadora 

é uma educação política, que exige participação, visão crítica, compreensão de totalidade e 

dialeticidade, encara a realidade como complexa e não como simplista. Esta pesquisa pretende 

contribuir para compreensão da Educação Ambiental enquanto política pública por uma lógica 

do pensamento crítico.  

As Políticas Públicas do Estado 

 

Para chegar ao objetivo principal deste artigo primeiramente discorre-se sobre políticas 

públicas. O primeiro termo já e mais discutido, portanto sem muito esmiuçar pode-se dizer que 

política se relaciona com trabalho, ação, serviço, atividade que vise o bem comum.  Quanto ao 

segundo termo existe necessidade de maiores esclarecimentos. “Uma vez que nossa percepção 

da realidade depende totalmente da aparência, e, portanto da existência de uma esfera pública 

na qual as coisas possam emergir da treva da existência resguardada,” [...] (ARENDT, 2007, p. 

61).  

Para Arendt (2007), a esfera pública ocorre com o aparente, com o que se mostra, com 

o fenômeno. Logo o privado seria o real em si e por si, sendo irrelevante para a vida pública. 

Deste modo, um segundo sentido do termo público, embora não idêntico à aparência, mas que 

estão intimamente ligados é público como sendo “o próprio mundo”, conforme afirma Arendt 

(2007, p. 62), “enquanto mundo comum, reúne-nos na companhia uns dos outros e, contudo 

evita que colidamos uns com os outros, por assim dizer.”  
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Este mundo significa, não o mundo natureza, mas que “tem a ver com o artefato 

humano” é um mundo construído pelo homem,  comum, ou seja, a esfera pública, se acaba 

quando por algum motivo:  

 

[...] os homens tornam-se seres inteiramente privados, isto é, privados de ver e ouvir 

os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles. São todos prisioneiros da 

subjetividade de sua própria existência singular, que continua a ser singular ainda que 

a mesma experiência seja multiplicada inúmeras vezes. O mundo comum acaba 

quando é visto somente sob um aspecto e só lhe permite uma perspectiva. (ARENDT, 

2007, p. 67-68).  

 

As políticas públicas necessitam levar em consideração as singularidades, por isso não 

podem ocorrer do alto para baixo, deve-se primeiro compreender as existências singulares na 

coletividade, ao mesmo tempo em que o anseio em ser compreendido venha das singularidades 

conforme afirma Azevedo (2004, p. 5): “O conceito de políticas públicas implica considerar os 

recursos de poder que operam na sua definição e que têm nas instituições do Estado, sobretudo 

na máquina governamental, o seu principal referente.” As políticas públicas guardam estreitas 

relações com as representações sociais que são desenvolvidas em cada sociedade que segundo 

Azevedo (2004, p. 67):  

 

Tais representações fornecem os valores, normas e símbolos que regem as relações 

sociais, fazendo-se presentes nas práticas cotidianas dos indivíduos e dos grupos e, 

por conseguinte, no sistema de dominação peculiar àquela realidade. Desta maneira, 

guardam intrínseca relação com o modo pelo qual se articulam os interesses sociais e, 

portanto, com o padrão que se configura numa política.    

 

As políticas públicas são essenciais à concretização da justiça social, à dignidade da 

pessoa humana, ao exercício efetivo de cidadania e podendo ainda abranger outras definições 

devido à amplitude do tema.  

Para Loureiro (2012), as políticas públicas são [...] “ações planejadas de governo, 

enquanto instância do Estado capaz de operacionalizar políticas universalistas, includentes e 

igualitária.” Nesse caso, as políticas sociais estão inseridas no contexto das políticas públicas, 

assim, observa-se, que o Estado tem a responsabilidade de garantir os direitos a toda sociedade, 

contudo, não é o que acontecesse percebe, pois a sociedade capitalista está dividida em classes: 

Explorados e exploradores, pobres e ricos, e o Estado inclina-se na maioria dos casos na direção 

dos mais ricos, dos exploradores, ficando os explorados em segundo plano.  
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Embora, o Estado capitalista associado às elites, procure demonstrar uma bondade 

aparente de que colabora com a proteção social tentando passar a ideia de segurança, de garantia 

aos pobres e marginalizados, dividem a sociedade em fracos e fortes, favorecidos e 

desfavorecidos, pobres e ricos, maquiando e encobrindo divisões mais profundas entre 

dominadores e dominados, exploradores e explorados (FALEIROS, 2006).  

Os exploradores estabelecem uma cortina de fumaça, através de seus discursos políticos 

e da falsa ideia de colaboração, de proteção social com intuito de negar direitos, pois, na maioria 

das vezes, nem é dado ouvidos à classe trabalhadora: “Todos os programas sociais vindos de 

cima para baixo são pagos e financiados pelos próprios trabalhadores e se inscrevem num 

contexto muito mais complexo, que os discursos nem sequer prenunciam, ou melhor, distorcem 

e camuflam.” (FALEIROS, 2006 p. 18).  

As políticas sociais não são dadas pelo bloco que compõem o poder dominante, elas são 

conquistadas através de duras lutas da classe trabalhadora, que se organizam de diferentes 

formas: associações, instituições, sindicatos, partidos políticos, e são resultados da relação de 

forças. No entanto, alerta Faleiros (2006, p. 80): “Em síntese, as políticas sociais são formas de 

manutenção da força de trabalho econômica e politicamente articuladas para não afetar o 

processo de hegemonia e contra-hegemonia da luta de classes.” Ora, os grupos dominantes 

procuram manter certa previsibilidade em relação às ações sociais em nome do controle da 

sociedade, se apoderam do poder do Estado, uma vez que este controle e previsibilidade só são 

possíveis tendo o Estado como o grande articulador social.  

A educação enquanto política pública, mais especificamente, social, está inserida num 

cenário de luta pela emancipação do sujeito rumo a sua cidadania. A educação, assim como, 

diversas políticas públicas não é dada, a não ser para passividade, estabilidade e controle diante 

dos blocos dominantes, pois “a educação dos trabalhadores/pobres tem por função discipliná-

los para a produção. O que propõe para a maioria da população é pouco; é o mínimo. Aquele 

mínimo necessário para fazer do trabalhador um cidadão passivo que, apesar de tudo, tem 

alguns poucos direitos” (BUFFA, 2000, p. 28). A educação é pensada pelos teóricos da 

economia política, no Estado capitalista, para manter a ordem social, para evitar que os 

trabalhadores continuem sendo ignorantes. Nesta concepção do social, que tem sobrevivido até 

os dias atuais, não importa que a classe trabalhadora seja signatária de direitos políticos. A 

função dessa classe é contribuir para o progresso, trabalhando. A sua educação será apenas em 
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função de que não sejam tão estúpidos, se deixando descarrilarem oferecendo resistência. 

(ARROYO, 2000).  

É fundamental que o povo se posicione como sujeito histórico no processo de lutas por 

seus direitos, entendendo que a cidadania não se constrói de fora para dentro, mas sim, como 

processo que está involucrado da prática social e política das classes: 

 

E, no caso das iniciativas populares, mesmo quando as propostas não conseguem ser 

qualificadas para votação (requisitos formais não cumpridos, por exemplo), o 

processo todo é, em si, instrumento para a busca da legitimidade política. Possibilita, 

nas suas diferentes fases, uma efetiva discussão sobre as questões em causa, Contribui, 

decisivamente, para a educação política do cidadão (BENEVIDES, 1994, p. 16). 

 

Uma educação emancipadora do sujeito só será possível através de lutas populares 

organizadas. “As lutas pela escola e pelo saber, tão legítimas e urgentes, vêm se constituindo 

um dos campos de avanço político significativo na história dos movimentos populares e na 

história da construção da cidadania.” (ARROYO, 2000, p.79).  

As Políticas Públicas na Educação Ambiental 

 

Em 1972, aconteceu a Iª Conferência Mundial de Meio Ambiente Humano, em 

Estocolmo, na Suécia. O principal ponto de discussão foi a poluição causada principalmente 

pelas indústrias. O Brasil e a Índia viviam na época dos milagres econômicos que abrem as 

portas para várias indústrias multinacionais poluidoras, defenderam a ideia de que a poluição 

tornou-se o preço que se paga pelo progresso.  

Na Índia, o acidente de Bophal, ocorreu em uma indústria química multinacional que 

por falta de medidas de segurança, milhares de pessoas morrem. No Brasil, devido à grande 

concentração de poluição química, crianças nascem acéfalas, no clássico “exemplo” de 

Cubatão. Destaca-se da conferência de Estocolmo, uma importante resolução de que se deve 

educar o cidadão para a solução dos problemas ambientais. Considera-se que aí surge o que 

então se pode convencionar chamar de Educação Ambiental. (REIGOTA, 1994). 

Em 1975 definiu os objetivos para a Educação Ambiental, publicados na assim chamada 

“A Carta de Belgrado” a partir do seminário realizado em Belgrado, na então Iugoslávia. O 

primeiro congresso mundial de Educação Ambiental, realizou-se em Tibilissi, na Geórgia ex 
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(URSS), em 1975. Dez anos depois, o Segundo Congresso de Educação Ambiental, realizado 

em Moscou. Nessa época muitos especialistas consideravam inútil falar em educação 

ambiental, enquanto havia uma corrida armamentista puxada pelas duas maiores potências 

mundiais, EUA e URSS, este, inclusive, anfitrião do evento. Nesse mesmo período acontece 

em São Paulo, bem como em várias cidades do mundo, patrocinado por Gro-Brundtland, 

primeira ministra norueguesa, reuniões para discutir as questões ambientais após a conferência 

de Estocolmo. Como conclusão da reunião publica-se o livro “O Nosso futuro comum”, 

também conhecido como “Relatório Brundtland”. O livro além de tornar mais conhecido o 

conceito de desenvolvimento sustentável, forneceu subsídios para a Rio 92 (REIGOTA, 1994). 

A economia de mercado não dá tréguas, entre a conferência de Estocolmo e a do Rio de 

Janeiro parece ter ocorrido influência da perspectiva capitalista em relação às discussões 

ambientais. “Na primeira se pensava basicamente na relação homem e natureza; na segunda o 

enfoque é pautado pela ideia de desenvolvimento econômico.” (REIGOTA, 1994, p. 17). 

O debate ambiental se instaurou no Brasil na década de setenta, mais por força de 

pressões internacionais do que por forças de movimentos sociais de cunho ambiental. E, assim, 

o primeiro órgão brasileiro efetivado especificamente para políticas públicas de Educação 

Ambiental em que foi a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA) criada pelo Decreto nº 

73.030, de 30 de outubro de 1973.  

Assim, a Constituição Federal de 1988 definiu as políticas ambientais geridas sem a 

participação popular. Ao se tratar de políticas públicas, a participação popular esclarecida é 

indispensável ao exercício da cidadania: 

 

Politizar a questão ambiental significa, em primeiro lugar, compreender e tratar os 

recursos naturais como bens coletivos indispensáveis à vida e sua reprodutibilidade e 

o acesso a esses recursos como um direito público e universal. Significa reconhecer o 

meio ambiente como base de sustentação para as sociedades humanas e não-humanas 

(LIMA, 2002, p.130). 

 

O movimento ambientalista ganha visibilidade no Brasil, com raras exceções como 

exemplo o Rio Grande do Sul, no início da década de oitenta. E mesmo assim, numa perspectiva 

conservacionista influenciado pela classe média europeia que deu predominantemente o norte 

político nas organizações recém-formadas (LOUREIRO, 2012).  
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Para elucidar a pouca importância que se dava ao ambiente, subordinada ao Ministério 

dos Transportes, no início dos anos setenta foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA), responsável pelos projetos de educação ambiental: 

 

Essa contradição explica o contexto político-econômico-ambiental da época. Os 

projetos de educação ambiental desenvolvidos pela SEMA eram extremamente 

conservacionistas, e a política e práticas em vigor eram completamente outras. A 

educação ambiental, oficial, desse período, é importante somente como referência 

histórica (REIGOTA, 1994, p. 50-51). 

 

A primeira lei a tratar especificamente de questões ambientais, no Brasil, foi a Lei nº 

6.938, de 31 de agosto de 1981 dispondo uma Política Nacional do Meio Ambiente 

caracterizada em seu artigo 2º: 

 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional 

e à proteção da dignidade da vida humana [...] (BRASIL, 1981, p. 1). 

 

Deste modo, a respeito da preservação e da melhoria da qualidade de vida pode-se 

considerar que a educação ambiental se estabelece em todos os níveis de ensino, inclusive a 

educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 

ambiente” (BRASIL, 1981, p. 1) Mesmo com o surgimento dessa lei as questões ambientais 

continuam com um viés ecológico e dissociando a relação homem e natureza, ou seja, não 

compreendendo tal relação e sua totalidade. 

A promulgação da Constituição Federal do Brasil de 1988, abre caminhos para 

instituição de políticas mais democráticas. No que diz respeito à Educação Ambiental, que 

dispõe no caput do artigo 225: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras 

gerações” (BRASIL, 1988, p. 98) e ainda no mesmo artigo no inciso VI incumbe ao poder 

público: “promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 

pública para a preservação do meio ambiente” (BRASIL, 1988, p. 98). Nesse sentido, ganha 

mais importância legal, a Educação Ambiental, pois se torna uma obrigação para todo país, e 

deixa clara a responsabilidade do poder público em promovê-la. (BRASIL, 1988). 
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Na década de noventa, cabe mencionar que após a Rio 92 foram criados setores e 

programas, voltados ao meio ambiente e a Educação Ambiental dentre esses se destacam: O 

Ministério de Meio Ambiente (MMA) criado no mesmo ano da Conferência e em 1994, através 

de uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA). 

Com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 9394/1996, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) de 1997, traz dentre outros, o meio ambiente como tema 

transversal com intuito de bem orientar a prática educativa conforme considera Castro, 

Spazziani e Santos (2000, p. 176): “Para o efetivo alcance dos objetivos dos PCN, necessária 

se faz uma capacitação e formação continuada de professores, no sentido de superar a falta de 

clareza quanto à relação entre conteúdos e transversalidade, bem como de suplantarem lacunas 

metodológicas”.  

Em 1992, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD) que ocorreu no Rio de Janeiro, denominada de ECO 92 ou RIO 92 apresentam-se 

relacionadas a sustentabilidade no Brasil, que deveria ser associada ao desenvolvimento 

econômico, conforme descrito no Princípio 3 do documento “O direito ao desenvolvimento 

deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades 

ambientais e de desenvolvimento da presente geração e ainda das gerações futuras” (ONU, 

1992, p. 154). 

O objetivo da ECO 92 foi “[...] estabelecer uma nova e justa parceria global por meio 

do estabelecimento de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chave da 

sociedade e os indivíduos” (ONU, 1992, p. 153). Para isso, foram dispostos exatamente 27 

princípios que direcionava as ações a serem desenvolvidas pelos vários setores sociais e 

governamentais. 

Deste modo, a Agenda 21 foi um dos documentos considerados mais importante porque 

ela estabeleceu dimensões de amplitude mundial, levando em consideração as especificidades 

de cada contexto. Assim, a sua criação visava garantir que os compromissos firmados durante 

a ECO 92 poderiam ser cumpridos, por isso, ela era denominada como “mapa e roteiro para a 

construção de uma sociedade sustentável” (BRASIL, 1995, p. 8).  

Na Conferência, constam de 40 capítulos dispostos em 4 seções organizadas com os 

seguintes temas: I) Dimensões, Sociais e Econômicas; II) Conservação e Gestão dos Recursos 
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para o Desenvolvimento; III) Fortalecimento do papel dos grupos principais, e; IV) Meios de 

implementação, considerando que tudo baseava-se no conceito de desenvolvimento sustentável 

a implementação desse documento foi revisada na Rio+5 que ocorreu em 1997. 

Ainda em 1997, acontece a Iª Conferência Nacional em Educação Ambiental, com a 

participação de inúmeras entidades governamentais e da sociedade civil. O documento 

aprovado na conferência, conhecido como a Declaração de Brasília apontando problemas e 

recomendações que contribuiu significativamente para a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 

(BRASIL, 1999), regulamentada pelo Decreto nº 4.281 no ano de 2002 que define a Política 

Nacional de Educação Ambiental: 

 

Considerando os aspectos mencionados, podemos inferir que, apesar da mobilização 

dos educadores e da aprovação da lei que define sua política nacional, a Educação 

Ambiental ainda não se consolidou em termos de política pública de caráter 

democrático, universal includente, o que, inclusive, justifica os recentes 

encaminhamentos e m âmbito federal (LOUREIRO, 2012, p. 97).   

 

A Lei trouxe uma definição para o termo, sua valorização e permanência na educação 

formal e não-formal de maneira interdisciplinar, compreendendo que a Educação Ambiental é 

um direito de todos. 

Por sua vez, a Lei nº 12.608/2012 inclui o § 7 no artigo 29 da LDB com esta redação: 

“Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa 

civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios” (BRASIL, 2012, 

p.9).  

Em 2016, a Medida Provisória nº 746, altera o § 7 dando a seguinte redação: “A Base 

Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos nos 

currículos de que trata o caput” (BRASIL, 2012, p. 9). Observa-se aqui uma divagação enquanto 

aquela redação mencionava o dever de incluir a Educação Ambiental, esta se utiliza do termo, 

“poderão incluir”, fazendo uma referência indireta a Educação ambiental através dos “temas 

transversais”. 

Em 2017 uma nova alteração do § 7 do artigo 26 da LDB, por meio da Lei nº 13.415: 

“A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e 

pesquisas envolvendo os temas transversais de que trata o caput” (BRASIL, 2018, p. 10).  

Considera-se que esta última em análise com a Base Nacional Comum Curricular (2016), 
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amplia-se mais ainda o retrocesso, pois com essa redação, tira a especificidade da Educação 

Ambiental, o que possibilita a descontinuidade e descontextualização, além de não dar uma 

obrigatoriedade propriamente definida. 

Para o aprofundamento das políticas públicas em Educação Ambiental é imprescindível 

ir além da visão simplista de que todos participam da educação ambiental, se que cada fizer sua 

parte será resolvido a maioria dos problemas, visto que é possível construir um mundo justo, 

mas com posicionamentos que colaboram para a lógica capitalista neoliberal: 

 

Atualmente, o conceito de desenvolvimento sustentável indica claramente o 

tratamento dado à natureza como um recurso ou matéria-prima destinado aos 

objetivos de mercado cujo acesso é priorizado a parcelas da sociedade que detém o 

controle do capital. Este paradigma mantém o padrão de desenvolvimento que produz 

desigualdades na distribuição e no acesso a esses recursos, produzindo a pobreza e a 

falta de identidade cidadã. (SORRENTINO, 2005, p. 289). 

 

As políticas públicas transformadoras em Educação Ambiental exige engajamento, 

exige pensar a totalidade, pensar a realidade em suas múltiplas contradições, estabelecer debates 

acirrados na busca de construir justiça, não aceitar a pobreza como sendo algo natural. “O 

caminho parece ser a superação da lógica antropocêntrica que implica a dominação da natureza 

pelos homens e dos homens pelos homens em toda sua complexidade histórica” (TOZONI-

REIS, 2004, p. 62).  

As ações socioambientais que considere a inclusão, cobrará reflexão e posicionamentos 

políticos diante das constantes injustiças. Assim como a Educação Ambiental é uma educação 

política.  

 

Sem negar a existência da dimensão técnica da educação e da questão ambiental 

defendemos, entretanto, que a técnica é, e deve ser, subordinada à política e à critérios 

éticos na elaboração e implementação de respostas aos problemas socioambientais. 

Entendemos que uma educação ambiental de ênfase técnica e biologizante reduz a 

complexidade do real e mascara os conteúdos e conflitos políticos inerentes à questão 

ambiental, favorecendo uma compreensão alienada e limitada do problema por parte 

dos educandos. Portanto, a construção de um processo educativo identificado com a 

autonomia individual e a emancipação social não pode prescindir de uma atitude 

crítica, participativa e comprometida com a ampliação da cidadania. (LIMA, 1999, 

p.15). 

 

A democracia real só acontecerá com a participação efetiva da população, e as políticas 

devem surgir a partir de problemas que realmente estejam vinculados à comunidade, as pessoas 
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que vivenciam tais problemas têm o direito de problematizá-los na busca de soluções aportadas 

pelo poder público. A realidade só pode ser compreendida em sua complexidade de maneira 

dialógica. Dessa forma, o bom gestor não é aquele que faz para o povo, mas, sobretudo com o 

povo, com seus pares, pois a Educação Ambiental só terá sentido como construção participativa, 

de ações eticamente refletidas que considere a relação homem e natureza (GUIMARÃES, 

2013). 

Considerações finais 

 

As políticas nacionais e também no ensino de Educação Ambiental possuem muita força 

em relação a visão ecologista, preservacionista, fragmentária e conservadora caracterizada pelo 

capitalismo neoliberal, que “mascara” a realidade ao não conceder os direitos a todos. O oposto 

dessa visão se encontra em vários educadores, entidades civis, autores (alguns deste acima 

citado), que mostram uma perspectiva socioambiental, transformadora, complexa e totalizante 

do real de modo que esta análise está baseada em políticas públicas ambientais de modo que a 

Educação ambiental crítica prevaleça.   

A ações em Educação Ambiental, devem levar em consideração os aspectos civís, 

sociais e governamentais discutidos e construídos coletivamente. Deve considerar a parte 

técnica e mais ainda a dimensão política nas questões ambientais, pois o direito à dignidade, à 

cidadania passa pelo meio ambiente, uma vez que o homem é natureza e com ela estabelece 

uma profunda relação na busca de sentido à vida. 

Nessa perspectiva, entende-se que a Educação Ambiental percorreu um longo caminho 

no contexto das políticas públicas nacionais e por ser um instrumento de gestão está situada no 

campo de disputas sociais, capaz de intervir no processo de construção da sociedade, seja para 

perpetuar a hegemonia dominante ou para transformá-la. As políticas nacionais servem de base 

para a implementação de políticas públicas estaduais e municipais, por isso, torna-se 

fundamental compreender esse processo de caminhos e descaminhos na Educação Ambiental 

no Brasil. 
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RESUMO: Este artigo se caracteriza por analisar as implicações quantiqualitativas no acesso e na qualidade do 

ensino na Educação Infantil no município de Humaitá-AM. Trata-se da compatibilidade entre a oferta de matrícula 

e o acesso da população de 0 a 6 anos em escolas da rede municipal de ensino, as proporcionalidades quantitativas 

e qualitativas relativas ao acesso e qualidade do ensino nos primeiros anos de vida. Contextualiza a realidade da 

Educação Infantil em uma escola da rede pública local. Este trabalho compreende uma pesquisa de campo de 

estudos exploratórios, descritivos e comparativo. Delineia-se por uma abordagem quantiqualitativa e as inferências 

e interpretações conferidas se deram mediante a análise de citações. As informações foram coletadas a partir de 

documentos bibliográficos com finalidade de aproximação ao contexto investigativo do objeto estudado.  O estudo 

revelou que o acesso à Educação Infantil deve acontecer em ambiente escolar propício para o incremento das 

crianças em seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, e, extensivo à educação familiar, seus aspectos sociais. 

Os efeitos da Educação Infantil reforçam o fato de que as crianças contempladas por um ensino de boa qualidade 

obtêm melhores resultados em testes de desenvolvimento e em seu desempenho na escola primária, sendo esses 

efeitos mais significativos justamente para as crianças mais pobres. Infere que a realidade política do Brasil não 

permite efetiva gestão democrática, inibindo significativamente a autonomia dos gestores educacionais, fazendo 

com que a prática no âmbito das instituições de Educação Infantil não seja condizente com o que prescreve as leis 

educacionais brasileira. 

 

Palavras-chave: Educação Infantil. Acesso e qualidade. Implicações quantitativas e qualitativas. 

 

ABSTRACT: This article aims to characterize the quantitative and qualitative implications in access and quality 

of teaching in Early Childhood Education in the municipality of Humaitá-AM. It measures the compatibility 

between the offer of enrollment and the access of the population of 0 to 6 years in schools of the municipal school 

network. It characterizes the quantitative and qualitative proportions related to access and quality of teaching in 

the first years of life. Contextualizes the reality of Early Childhood Education in a public school. This work 

comprises a field research of exploratory, descriptive and comparative studies. It is delineated by a quantitative 

approach and the inferences and interpretations conferred were given through the analysis of quotations. The 

information was collected from bibliographic documents with the purpose of approaching the investigative context 

of the studied object. The study revealed that access to Early Childhood Education should take place in a school 

environment conducive to the increase of children in their physical, psychological, cognitive aspects, and, in 

addition to family education, its social aspects. The effects of Early Childhood Education reinforce the fact that 

children provided by good quality education achieve better results in developmental tests and their performance 

in primary school, and these effects are more significant for the poorest children. It infers that the political reality 

of Brazil does not allow effective democratic management, significantly inhibiting the autonomy of educational 

managers, making the practice in the field of Early Childhood institutions not in accordance with what prescribes 

the Brazilian educational laws. 

 

Keywords: Child education. Access and quality. Quantitative and qualitative implications. 
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Introdução 

As ações pedagógicas necessárias para o desenvolver da aprendizagem significativa 

devem ser precedidas por acesso escolar de qualidade que perpassa por estruturas escolares 

contempladas de ambientes adequados às peculiaridades próprias da faixa etária às qual 

compreende a Educação Infantil. Assim, as crianças usufruirão de uma trajetória escolar que 

lhes possibilitará melhor apropriação possível dos conhecimentos que já traz de casa com os 

conteúdos curriculares da educação formal.  

Nesse sentido, o acesso à Educação Infantil deve possibilitar para as crianças ambientes 

propícios para o incremento de seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos e, extensivo à 

educação familiar, seus aspectos sociais. O último, compõe um dos principais elementos 

quando da construção de sua pessoalidade, onde as capacidades de expressão e argumentação, 

agora mediadas com intencionalidades pedagógicas recorrentes na prática da educação formal. 

Em contextos gerais, a população residente de 0 a 6 anos do município de Humaitá-AM 

é de 6.533 habitantes, e teve, no ano de 2017 a efetivação de 1.741 matrículas distribuídas em 

70 escolas, sendo 65 localizadas na zona rural e 05 na zona urbana do município que atendem 

à Educação Infantil. Das que estão instaladas no perímetro urbano, 03 creches atendem mais 

especificamente a faixa etária de 4 a 5 anos e outras 02 escolas que atende a mesma faixa etária, 

mas, dividem o espaço escolar com turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Da população residente de 0 a 6 anos, 3.622 estão no período de 0 a 3 anos, ou seja, essa 

demanda especificamente, acusa insuficiência ao acesso na Educação Infantil no município de 

Humaitá-AM. (INEP, 2017; IBGE, 2010)  

A faixa etária que compreende a Educação Infantil é uma das fases do desenvolvimento 

humano propícia para a significação e ressignificação dos conhecimentos, acusando que a 

insuficiência de vagas para o primeiro nível da Educação Básica pode trazer malefícios no 

presente e no futuro da vida dessas crianças. O decesso das salas de aulas voltadas para a faixa 

etária de 0 a 3 anos pode impossibilitar que as crianças ao longo da vida escolar   desenvolvam 

mobilizações cognitivas apropriadas para a equilibração das situações problemas instigados por 

sua interação com o mundo ao seu redor, e isso, a diversidade do contexto escolar propicia com 

muita propriedade.  
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Diante desse contexto, quais implicações a insuficiência de vagas pode ocasionar no 

acesso e na qualidade da Educação Infantil no município de Humaitá-AM?   

Com isso, este trabalho objetiva analisar implicações quantiqualitativas no acesso e na 

qualidade do ensino na Educação Infantil no município de Humaitá-AM. Discorre sobre a 

compatibilidade entre a oferta de matrícula e o acesso da população de 0 a 6 anos em escolas 

da rede municipal de educação, as proporcionalidades quantitativas e qualitativas relativas ao 

acesso e qualidade do ensino nos primeiros anos de vida e contextualiza a realidade da 

Educação Infantil em uma escola da rede pública local.  

O estudo em pauta serviu de base para o projeto de pesquisa intitulado “A qualidade do 

ensino na Educação Infantil: pressupostos legais, pedagógicos e estruturais”, submetido ao 

Programa de Pós-graduação stricto sensu em Ensino de Ciências e Humanidades do Instituto 

de Educação, Agricultura e Ambiente na Universidade Federal do Amazonas, cujo está em 

andamento. Enfatiza ainda mais, a necessidade de investigações que busque coletar e 

sistematizar informações acerca da importância do acesso e da qualidade da educação formal 

nos primeiros anos de vida, insurgindo por meios das contribuições teóricas, evidências da 

insuficiência/ausência do atendimento escolar voltado para esse tipo alunado.  

Portanto, criam-se perspectivas de que o resultado deste estudo poderá servir para 

instigar politicamente não só os usuários diretos da educação, mas, também, os representantes 

políticos da sociedade, alertando-os que a histórica carência ao atendimento da Educação 

Infantil pode ser considerada como a gênese do insucesso nos níveis de ensino subsequentes, 

inclusive as dificuldades encontradas pelo aluno ao ingressar no Ensino Superior.  

Além da introdução, considerações finais e referências, o desenvolvimento deste 

trabalho contempla as seguintes seções: Delineamentos metodológicos da pesquisa; 

Características gerais do Município de Humaitá-AM; Contrastes quantitativos e qualitativos; 

Contexto da Educação Infantil em uma escola do município de Humaitá/AM. 

 

Delineamentos metodológicos da pesquisa 

Este trabalho delineia-se uma pesquisa de campo de estudos exploratório e descritivo. 

Sobre isso, Rúdio (2008), argumenta que ao buscar atingir os objetivos, mais amplos da 

investigação “o pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para 

modificá-la” (p. 69).  No primeiro momento, enfatizamos mais especificamente os estudos 
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exploratórios acerca da bibliografia e outros referenciais teóricos oriundos de artigos, 

documentos pesquisados na rede mundial de computadores, bem como, dados levantados a 

partir dos institutos de pesquisas em educação no que diz a respeito aos contrastes 

quantiqualitativos propostos ao longo do texto.  

Em seguida, ao contextualizarmos a realidade de uma escola de Educação Infantil as 

descrições mencionadas foram elencadas a partir do Projeto Político Pedagógico-PPP daquela 

instituição de ensino. Além disso, realizamos conversas informais com profissionais docentes 

e não docentes no que tange os recursos didático e o planejamento pedagógico. “O interesse da 

pesquisa de campo está voltado para o estudo de indivíduos, grupos, comunidades, instituições 

e outros campos, visando à compreensão de vários aspectos da sociedade”. (LAKATOS, 2003, 

p. 189) 

Quanto a natureza dos dados esta investigação configura-se como quantitativa e 

qualitativa conforme a articulação a seguir:  

 

Para que se possa avaliar a qualidade dos resultados de uma pesquisa, torna-se 

necessário saber como os dados foram obtidos, bem como os procedimentos adotados 

em sua análise e interpretação. Daí o surgimento de sistemas que classificam as 

pesquisas segundo natureza dos dados -pesquisa quantitativa e qualitativa. (GIL, 

2010, p. 28-29) 

 

 Com isso, ao propormos os contrastes quantitativo e qualitativo utilizamos 

procedimentos metodológicos comparativos e qualitativos (SEVERINO, 2007). O primeiro, 

concretizado pela relação feita entre a oferta de vagas e a demanda de alunos para a Educação 

Infantil. O segundo, deriva das abordagens feitas sobre prejuízos causados pela insuficiência da 

educação formal na primeira infância e a inabilidade do poder público local em cumprir a lei 

em vigor, o que ressalta a abordagem mista (quantiqualitativa) quanto natureza dos dados.  

As informações foram coletadas a partir de documentos bibliográficos com finalidade 

de obtenção de dados que representassem a veracidade em que o objeto de estudo se apresentava 

no momento da realização da pesquisa. 

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), por intermédio da coordenação 

pedagógica de Educação Infantil, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico- IBGE (2010), 

Ministério da Educação/Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira- INEP (2017), sendo o último a entidade que gerencia a realização do Censo Escolar 
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da Educação Básica-EDUCACENSO, foram as fontes contribuições das estatísticas 

apresentadas neste trabalho.   

As informações obtidas através das fontes documentais citadas acima foram analisadas 

com base no referencial teórico e documental. Desempenhamos a partir das informações a 

relação das mesmas com os objetivos deste trabalho. Para isso, comparamos os dados com o 

contexto da Educação Infantil no município no que tange a quantidade de matrículas efetivadas 

com a demanda da população residente e possíveis dimensões qualitativas que estas podem 

provocar.  

As inferências e interpretações se deram mediante “análise de citações em nível micro 

e macro”. (ROMANCINI, 2010). Elegemos o conjunto de citações como referenciais teóricos 

que subsidiaram os conceitos aos quais recorremos para realizar as compilações diretas e 

indiretas, sendo estas, ao longo do texto, o embasamento de nossa relação discursiva com os 

autores mencionados. 

 

Características gerais do município de Humaitá-AM  

O município de Humaitá está localizado ao Sul do Estado do Amazonas. Via terrestre 

fica 664 quilômetros distantes da capital Manaus, fazendo fronteira com os municípios 

amazonenses de Canutama, Manicoré e Tapauá, tendo sua sede delimitada a 200 quilômetros 

da cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia.  

Possuí população estimada em 54.001 habitantes (IBGE, 2018) distribuídos em 13 

bairros que somam em torno de 164 ruas. Tem na atividade primária o principal meio para 

produção da renda familiar, não possui transporte coletivo público, mas, conta com serviços de 

utilidade pública de associações de taxi e moto taxi. Oferece para a população estação portuária, 

aeroporto, rodoviária e é provida com serviços de internet, energia elétrica (termelétrica), 

telefonia fixa e móvel. 

Há duas universidades públicas (estadual e federal) e magistrados representantes do 

Poder Judiciário que quase sempre residem na sede da cidade (juiz e promotor). Com 149 anos 

de existência, completados em 2018, ostenta de uma população que participa efetivamente da 

escolha de seus representantes, principalmente em âmbito local, onde a dois anos elegeram 15 

vereadores e o prefeito para o exercício do mandato referente ao quadriênio 2017/2020.   
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Considerando o peso das funções populacionais da sede do município, da arrecadação 

de impostos, as funções urbanas citadas no perfil acima e somadas à influência que a cidade 

tem sobre outros municípios, “[...] Humaitá aparece numa condição hierarquicamente superior, 

como um dos doze centros sub-regionais.” (TORRES, 2007, p. 66) 

Constituímos este breve perfil para demonstrar que de modo geral a cidade de 

Humaitá/AM pode ser considerada como um município com potencial para realizar suas ações 

políticas, sociais e educacionais com bastante autonomia, sobressaindo-se diante de muitos dos 

outros municípios do estado do Amazonas. Essa independência ganha ainda mais importância 

diante das municipalidades próximas de suas delimitações geográficas, ratificando seu destaque 

na região do Vale do Rio Madeira. 

 

Contrastes quantitativos e qualitativos  

Esse tópico não visa somente realizar abordagens de cunho quantitativo, mostrando 

apenas a oferta de vagas, a demanda de alunos e o déficit no acesso à Educação Infantil, mas, 

mesclando essas variáveis com o referencial teórico, fazer inferências acerca da qualidade do 

ensino para as crianças de 0 a 6 anos e ressaltar a importância desta fase escolar na vida 

acadêmica, pessoal e social das crianças.  

As contribuições teóricas que se seguem, possuem principais justificativas para o 

sucesso socioeducativo das crianças o usufruto de uma Educação Infantil de qualidade, 

reafirmando a importância das creches e pré-escolas voltadas para o atendimento das crianças 

de 0 até 6 anos, majorando na constituição deste trabalho as contribuições elencadas de 

documentos que constituem os pressupostos legais para o segmento educacional do Brasil.  

A importância em proporcionar a quantidade de vagas para atender a demanda da 

primeira etapa do Ensino Básico num espaço mais curto de tempo auxiliará significativamente 

no aumento da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem e, consequentemente, na 

condição de vida da população, refletindo crescimento e desenvolvimento em todos os 

segmentos da sociedade local.  

As informações coletadas implicam que no município de Humaitá/AM, a população 

residente de 0 a 6 anos é de 6.533 habitantes (IBGE, 2010). A mesma fonte, enumera 70 escolas 

que patrocinam a oferta de vagas para a Educação Infantil no município. De acordo com a 

Coordenação Pedagógica Municipal, apenas 05 dessas instituições estão localizadas na zona 



 

252 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

urbana e 65 estão distribuídas em polos da zona rural que atendem a população ribeirinha, 

moradores das estradas e a Educação Escolar Indígena.  

O quadro docente da Rede Municipal de Ensino destinado ao atendimento da Educação 

Infantil possui 107 profissionais que atendem escolas nas zonas urbana e rural.  Juntos, acolhem 

demanda de 1,741 matrículas, considerando as variáveis de “até 03 anos/4 e 5 anos”. (INEP, 

2017). Essa realidade vai de encontro com os preceitos legais que regem as ações educacionais 

no Brasil, quando especificam a Educação Infantil como um nível de ensino intrínseco às 

obrigações peculiares que cada esfera de governo deve cumprir.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 preconiza que “O dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação básica obrigatória e 

gratuita dos quatro aos dezessete anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para 

todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria”. (Art. 208, inciso I). 

Veja que no primeiro momento a carta magna não enfatiza a obrigatoriedade de o Estado 

garantir à faixa etária de 0 a 3 o patrocínio da Educação Infantil, o que inclinaria para a não 

obrigação das esferas de governo na oferta da instrução formal durante a primeira infância.  

No entanto, o inciso IV do mesmo artigo, reveste o Estado de ofertar a “educação 

infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade” e que “O não-oferecimento 

do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da 

autoridade competente”. Ressalta-se que a atual Base Nacional Comum Curricular-BNCC 

compreende o período da Educação Infantil crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade.  

A responsabilidade pela promoção do atendimento escolar público para crianças até 6 

anos contempla todas as esferas de poderes, no sentido de que devem realizar ações de forma 

mútua dentro da legislação vigente, contudo, as municipalidades, pelo fato de estar inserida no 

contexto social das famílias é destacada para o cumprimento da oferta pública de creches, pré-

escolas e todas as dimensões administrativas, pedagógicas e de pessoal necessárias para propor 

acesso e ensino de qualidade no contexto desses dessas instituições de ensino. 

Além da dimensão quantitativa os indicadores para o processo educativo de qualidade 

na fase inicial da educação formal exigem grande preocupação por parte daqueles que atuam 

nesta fase do Ensino Básico, sobretudo, os gestores públicos em oferecer instituições escolares 

com boa estrutura física para que os profissionais que atuam no âmbito desses estabelecimentos 
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possam corresponder por intermédios de suas práticas educativas ao propósito legal do acesso 

à Educação Formal e ao ensino de qualidade.  

 Quando a abordagem se volta para as questões qualitativas, percebe-se que não 

compreender a importância da qualidade na Educação Infantil pode trazer consequências que 

poderão inibir o desenvolvimento pleno da criança nos níveis de ensino subsequentes, podendo 

também interferir diretamente na formação intelectual do futuro adulto. 

 

Nesse sentido, pesquisas publicadas no ano de 1997 sobre investigações realizadas no 

Brasil e no exterior, inclusive na América Latina, sobre os efeitos da Educação 

Infantil, reforçam o fato de que as crianças contempladas por acesso escolar de boa 

qualidade obtêm melhores resultados em testes de desenvolvimento e em seu 

desempenho na escola primária, sendo esses efeitos mais significativos justamente 

para as crianças mais pobres. (BRASIL, 2008).  

 

Outros estudos voltados para esta temática, dão impacto extremamente favorável ao 

desenvolvimento intelectual das crianças de zero a seis anos quando assíduas frequentadoras da 

Educação Infantil, principalmente na faixa etária dos três primeiros anos de vida. “Tanto os 

autores que tratam do desenvolvimento humano como os que se dedicam ao estudo do 

desenvolvimento motor são unânimes em afirmar que os primeiros anos de vida são 

importantíssimos para qualquer aprendizagem”. (SANTOS, 2005, p. 11) 

 

Vygotsky afirma que é na presença do outro que o homem se constitui, que forma o 

seu eu. Desenvolvemos essas capacidades à medida que nos relacionamos com o 

mundo externo. Wallon também nos explica que os gestos humanos adquirem 

significados quando percebidos e interpretados por outra pessoa. (SANTOS, 2005, 

11) 

 

Portanto, a interação diversificada de pessoas e situações que o ambiente escolar realiza 

no acesso à Educação Infantil se caracteriza em elemento fundamental para as crianças que 

estão nessa etapa da vida onde impera os descobrimentos e desenvolvimentos quase sempre 

marcados pelo convívio proposto nos ambientes pelos quais as crianças aprendem a significar 

e ressignificar seus primeiros conhecimentos.   Ressalta-se que a necessidade por ambientes 

escolares de qualidade que pensamos aqui não pondera apenas o contexto infantil e provisório, 

como todas as fases do desenvolvimento humano, mas, a relevância destes ambientes escolares 

para a manutenção do ser humano nas fases subsequentes de sua vida.   

No ano de 2017 em toda rede municipal de ensino, foram efetivadas 1.741 matrículas 

voltadas para a Educação Infantil. (INEP, 2017). Diante disso, Considerando que a população 
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residente para a faixa etária nesta etapa de ensino é de 6. 533 habitantes (IBGE, 2010), constata-

se um déficit que pode chegar a 4.792 crianças sem acesso à Educação Infantil.  

Do ponto de vista qualitativo, o acesso sem qualidade a esta fase da educação formal 

infere, dentre outros, no contexto socioeducacional, pois, a insuficiência pedagógica ocasionada 

pelas carências de variáveis quantitativas, como já citadas, pode prejudicar expressivamente a 

inserção desses indivíduos no contexto escolar, podendo resultar na inópia do desenvolvimento 

cognitivo nas as etapas seguintes da vida. 

 

A escola surgirá, então, como lugar privilegiado para este desenvolvimento, pois é o 

espaço em que o contato com a cultura é feito de forma sistemática, intencional e 

planejada. O desenvolvimento — que só ocorre quando situações de aprendizagem o 

provocam — tem seu ritmo acelerado no ambiente escolar. O professor e os colegas 

formam um conjunto de mediadores da cultura que possibilita um grande avanço no 

desenvolvimento da criança. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2001, p. 162) 

 

Portanto, compreendendo que a Educação Infantil acontece na fase considerada como 

um dos períodos de maior competência para a assimilação de conhecimentos, não tem como 

admitir que a insuficiência no acesso e na qualidade do ensino pode trazer malefícios ao 

desenvolvimento psicológico, cognitivo e social da criança. Os contrastes aqui abordados 

perpassam pela inabilidade do Estado em não respeitar o que os pressupostos legais prescrevem. 

Com isso, a Educação Infantil vem se tornando secundária diante do contexto político e 

educacional brasileiro, incluso, o município de Humaitá-AM.  

Contudo, faz-se referência que a Educação Infantil seja considerada importante fase do 

ensino formal e que sua efetiva presença no currículo escolar significa, dentre outros, o 

cumprimento de um direito coletivo e subjetivo que pode ser cessado num período de vida em 

que a naturalidade do ser humano é descobrir e desenvolver.  

 

O Contexto da Educação Infantil em uma escola do município de Humaitá/AM 

Dentre as escolas mantidas pela municipalidade voltadas para a promoção da Educação 

Infantil apenas três atendem à demanda específica de 0 a 6 anos. As demais escolas ofertam 

simultaneamente vagas para outros níveis de ensino, geralmente, são turmas dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, o que evidencia, dentre outras, insuficiência de estrutura física para 

atender as especificidades de alunos dessa faixa etária.  

 

A Educação Infantil no Brasil funciona em creches, pré-escolas centros ou núcleos de 

Educação Infantil como também em salas anexas a escolas de Ensino Fundamental 
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que atendem crianças de 0 a 6 anos de idade. Todas as instituições de Educação 

Infantil localizadas em um município, sejam públicas ou privadas, compõem, 

juntamente com as instituições de Ensino Fundamental e Médio, mantidas pelo poder 

público, e os órgãos de educação, o sistema de ensino correspondente. (BRASIL, 

2008, vol. 2, p. 27) 

 

A referência acima ilustra com propriedade o enquadramento das escolas de Educação 

Infantil do município de Humaitá/AM. Na maioria das instituições os alunos quase sempre 

dividem o espaço com turmas dos anos iniciais. Em seguida, o recorte elencado do volume 2 

do “Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil”, preconiza que a junção dessas intuições 

com outras, mesmo que de níveis de ensino diferentes, constituem o sistema Educacional, 

devendo este mesmo sistema fazer gerencia junto ao poder público para que a legislação 

educacional seja cumprida no contexto da cidade. 

O suporte pedagógico das escolas de Educação Infantil no que tange a formação 

docente, possui quadro técnico funcional adequado para a realização de práticas educativas 

destinadas para esta etapa do Ensino Básico. Entretanto, por ocasião das atividades práticas 

constata-se a necessidade de materiais pedagógicos que deveriam ser utilizados na mediação 

dos componentes curriculares voltados para a infância, bem como, a carência de ambientes 

escolares apropriados para a prática de uma Educação Infantil de qualidade. 

Com o intuito de melhor elucidar a situação pedagógica e física das instituições que 

oferecem a Educação Infantil na cidade de Humaitá/AM, discorreremos sobre uma das cinco 

escolas pertencentes à rede pública municipal de ensino situada na zona urbana do município. 

As informações mencionadas foram subsidiadas a partir da caracterização da escola discorrida 

textualmente no “Projeto Político Pedagógico” -PPP da mesma.  

Os dados a seguir buscam abordar vários indicadores que diretamente podem influenciar 

no processo ensino e aprendizagem e que tenham importância quando da operacionalização das 

práticas pedagógicas que permeiam o cotidiano escolar voltado para a fase infantil. Trata-se 

não só dos ensaios voltados para a aprendizagem dos conteúdos intrínsecos e propostos no 

currículo da escola, mas, também, se volta para outros componentes que estabelecem a 

constitucionalidade que deve adotar uma escola que propõe acesso à Educação Infantil. 

Esta instituição de Educação Infantil é mantida integralmente por recursos advindo da 

Prefeitura Municipal de Humaitá-AM e do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), 

através da Associação de pais, Mestres e Comunitários (APMC). A realização de palestras são 

as ações em efetiva atividade que a escola compartilha com a sociedade a qual está inserida. A 
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escola atende alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1º ao 5º ano nos turnos 

matutino e vespertino.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em seu artigo 53 inciso IV preconiza 

que “A criança e ao adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de 

sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho assegurando-

lhe inclusive o acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência” (BRASIL, 1990, 

p. 19). 

Ressalta-se que o número de escolas municipais voltadas para o atendimento de crianças 

na faixa etária da Educação Infantil não condiz com a realidade cartográfica e geográfica 

peculiar da cidade. Na área rural, apesar da oferta do transporte escolar (fluvial e terrestre) a 

distância entre as escolas e as localidades dificulta a inserção das escolas no contexto social da 

maioria dos alunos.  

Do mesmo modo, o perímetro urbano da cidade possui apenas cinco escolas municipais 

para suprir 13 bairros e cerca de 164 ruas, contradizendo o proposto no Estatuto acima citado, 

de que os pequenos devem ser atendidos dentro de sua própria comunidade. Os recursos 

didáticos dispostos nesta escola atendem em sua grande maioria às necessidades pedagógicas: 

materiais de mídia, livros condizentes com a idade do alunado, materiais pedagógicos 

específicos para as disciplinas, computadores, data show, jogos educativos (muitos 

confeccionados pelos professores), papelaria e fotocopiadora. 

Dentro das competências dos sistemas de ensino compostos no âmbito das esferas de 

governo, cabe à municipalidade articula-se para proporcionar uma Educação Infantil de 

qualidade de modo a garantir dentre outros “[...] o fornecimento anual e a reposição de materiais 

pedagógicos, livros e brinquedos para as instituições atendentes de crianças na primeira etapa 

da Educação Básica”. (BRASIL, 2008, vol. 2, p. 18 e 22). 

Todo o quadro docente, incluindo a gestora, possui formação superior, graduados em 

Pedagogia ou em Normal Superior, somando entre todos 7 especialistas.   

 

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 superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a ser oferecida 

em nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL 2010, p. 46) 
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De acordo com a Secretaria Municipal de Educação a formação docente da escola em 

foco pode ser extensiva às demais intuição do centro urbano da cidade que oferecem a Educação 

Infantil. Por outro lado, parte dos professores rurais (estradas e ribeirinhos) não possui nível 

superior. De acordo com o Projeto Político Pedagógico (PPP) da mesma escola, as professoras 

(os) que ministram aulas para crianças da primeira fase estudantil são graduadas em Normal 

Superior, sendo uma delas pós-graduada em Docência do Ensino Superior, atendendo ao que 

preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  

O PPP da escola é justificado pela autonomia e pela a abrangência de todos os segmentos 

da comunidade escolar, fato essencial para o processo ensino e aprendizagem, tornando-se um 

parâmetro de partilha com a sociedade que busca encontrar respostas para as questões que 

envolvem a escola e todos seus usuários. O documento coloca como objetivo do 

estabelecimento de ensino o compromisso pela formação de cidadãos autônomos, críticos e 

participativos, através da interação da escola com a comunidade a qual está inserida por meio 

da realização de um ensino transformador e contundente ao imediatismo, proporcionando uma 

aprendizagem que repercutirá em toda a vida individual e coletiva do aluno 

O planejamento da instituição é realizado de forma contínua, assim como em todas as 

escolas pertencentes à rede municipal de ensino. Ao professor é estabelecido o Horário de 

Trabalho Pedagógico-HTP, tempo que corresponde aproximadamente quatro horas por período 

trabalhado destinado ao planejamento e outras atividades alusivas ao incremento da prática 

pedagógica. A avaliação da escola contempla as dimensões diagnóstica, realizada no início do 

ano letivo, a formativa que possui caráter de continuidade e somativa que se realiza ao final de 

cada bimestre. 

A abordagem a seguir discorrerá sobre as dimensões físicas da escola em estudo, 

principalmente, no que se diz a respeito aos ambientes propostos para a realização das 

atividades socioeducativas constituintes do processo ensino e aprendizagem na primeira etapa 

do ensino formal.  

A escola possui prédio próprio e passou recentemente por um processo de reforma 

subdividindo-se em: secretaria onde também funciona a sala da gestora e do pedagogo; cozinha; 

sala para os professores, salas de aulas regular, sala de meios (alunos deficientes), banheiros 

(masculino e feminino).Toda a área é cercada com muros, possui um pequeno jardim com 

calçamento em cimento. Com exceção dos banheiros, todos os cômodos fechados são seguros, 
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iluminados e climatizados tendo alguma insuficiência na amplitude, na segurança, na mobília 

e nos recursos. 

A instituição tem ausência de enfermaria, auditório, cantina, refeitório, depósito, pátio 

externo, quadra de esportes, parque infantil e encontra-se em processo de formação um 

laboratório de informática.  

A partir dessas observações pode-se constatar que as insuficiências que permeiam essa 

escola voltam-se de modo geral para variáveis relacionadas à sua estrutura física e, a partir 

delas, as ocorrências nas dimensões pedagógicas, dado que a estrutura administrativa é 

compatível com a demanda de tarefas e os docentes conforme demonstrado tem formação e 

ensaio para suprir as situações mínimas exigidas pelo processo ensino e aprendizagem, 

inclusive atendendo à legislação vigente.  

De acordo com a Lei de Diretrizes e Base da Educação, o Estado tem o dever de 

proporcionar aos alunos todas as condições mínimas necessárias para a promoção da educação, 

considerando a coletividade e a diversidade física, social e cultural de toda a comunidade 

escolar, sobretudo, os alunos.  

No documento intitulado de “Parâmetro Básico de Infraestrutura para Instituições de 

Educação Infantil” publicado pelo Ministério da Educação- MEC no ano de 2008, preconiza as 

dimensões físicas que devem caracterizar as escolas de Educação Infantil. Antes da efetivação 

de qualquer prática pedagógica, se faz necessário para o sucesso da mesma que esta seja 

realizada dentro de um ambiente, que não necessariamente precisa ser a sala de aula, mesmo 

porque as dimensões instrutivas perpassam a aplicação de conteúdo.  

O espaço físico para a criança de 1 a 6 anos deve ser visto como um suporte que 

possibilita e contribui para a vivencia e a expressão das culturas infantis – jogos, 

brincadeiras, músicas, histórias que expressam a especificidade do olhar infantil. 

Assim, deve-se organizar um ambiente adequado à proposta pedagógica da 

instituição, que possibilite à criança a realização de explorações e brincadeiras, 

garantindo-lhe identidade, segurança, confiança, interações socioeducativas e 

privacidade, promovendo oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento 

(BRASIL, 2008 encarte 1, p. 16) 

 

Com isso, a privação de implementos na estrutura física em escolas de Educação Infantil 

pode comprometer não apenas a assimilação de conhecimentos propostos pelos conteúdos 

curriculares, mas, também, o desenvolvimento físico, social e cultural, uma vez que as 

atividades realizadas na escola não se restringem à sala de aula.  
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A realidade da escola aqui mencionada possui estreita similaridade com as demais 

existentes no município e voltadas para o atendimento da Educação Infantil. Tal fato, denota 

inabilidade do poder público em fazer valer o direito ao acesso e ensino de qualidade, e por 

consequência, propor melhores condições de trabalho aos profissionais que atendem à demanda 

da Educação Infantil. 

 O uso de estruturas físicas impróprias por crianças de 0 a 6 anos pode privar esses 

alunos do desenvolvimento pleno de pessoalidades como as capacidades de expressão e 

argumentação, uma vez que a insuficiência de espaços resulta na realização de atividades 

apenas em um determinado ambiente, geralmente a sala de aula. 

 

[...] o piso deve ser liso, de fácil conservação, manutenção e limpeza, confortável 

termicamente, de acordo com as condições climáticas regionais; [...] paredes 

revestidas de cores claras e alegres; [...] janelas que permitam a ventilação e a 

iluminação natural e garantindo a visibilidade para o ambiente externo; sala multiuso 

com espaços para o armazenamento de materiais didático; área administrativa com 

recepção, secretaria, almoxarifado, sala de professores, sala de direção e coordenação; 

banheiros próximos às salas de atividade e com 01 vaso sanitário para cada 20 

crianças, bem como lavatórios e chuveiros na mesma proporção; Pátio coberto 

condizente com a capacidade máxima de atendimento da instituição e para utilização 

de atividades múltipla; áreas necessárias ao serviço de alimentação, refeitório, cozinha 

e áreas de apoio como despensa geral, despensa fria, cômodo de gás e área de 

passagem de alimentos; lavanderia com área independente da cozinha; depósito de 

lixo para quando a escola exceder 100 litros de resíduos diários; área externa 

ensolarada e sombreada correspondente a 20% do total da área construída e ser 

adequada para atividades de lazer, atividades físicas, eventos e festas da escola e da 

comunidade, recomendando brinquedos de parque, existência de pisos variados, 

anfiteatro, casa em miniatura, e área verde; [...] recomenda-se que a capacidade 

máxima das instituições de Educação Infantil seja referenciada no atendimento a 150 

crianças em regime de horário integral ou por turno e que as salas de aulas propiciem 

área mínima de 1,50 m² por criança atendida e que respeite a legislação de 

acessibilidade universal. (Brasil, 2008, encarte 1, p. 16-27) 

 

O texto acima elencado mostra o quanto as instituições de Educação Infantil da cidade 

de Humaitá/AM, precisam se adequar às exigências propostas pelos mecanismos que 

institucionalizam o ensino para as crianças na faixa etária de 0 a 6 anos. Observa-se que mesmo 

com a formação acadêmica adequada, oferecida, inclusive, por políticas governamentais, 

percebe-se que o ambiente voltado para a operacionalização do processo ensino e aprendizagem 

na primeira etapa da Educação Básica está longe de cumprir as leis e proporcionar maior e 

melhor acesso na Educação Infantil.   

Confrontando a realidade da escola com o que estabelece os pressupostos legais 

observa-se diversas necessidades envolvendo as dimensões pedagógicas e estruturais que 
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naturalmente caracteriza as implicações que as dimensões quantitativas podem proporcionar às 

dimensões qualitativas, sendo a segunda reflexo da primeira. 

 

A aprendizagem é, portanto, um processo essencialmente social, que ocorre na 

interação com os adultos e os colegas. O desenvolvimento é resultado desse processo, 

e a escola, o lugar privilegiado para essa estimulação. A Educação passa, então, a ser 

vista como processo social sistemático de construção da humanidade. (BOCK; 

FURTADO; TEIXEIRA, 2001, p. 162) 

 

A constituição de uma rotina pedagógica é fundamental para a apropriação de 

conhecimentos e valores, sobretudo, para crianças que estão iniciando a vida escolar e têm a 

escola como principal meio para conviver e socializar práticas pedagógicas que podem 

contribuir muito na formação do adulto que a será no futuro.  

Porém, para a concretização de uma aprendizagem significativa se faz necessário que o 

ambiente educativo seja seletivo ao ponto de estimular a todo momento a curiosidade própria 

da criança, bem como proporcionar dimensões espaciais diferentes da que traz de casa. 

 

Tanto em relação ao acesso quanto em relação à qualidade do atendimento existente, 

a distância entre o que lei prescreve e as demandas sociais, de um lado, e a realidade 

das redes e das instituições de Educação Infantil de outro, ainda é grande, 

especialmente para a faixa etária de 0 a 3 anos. (BRASIL, 2008, vol. 2, p. 40) 

 

A realidade política do Brasil não permite efetiva gestão democrática, inibindo 

significativamente a autonomia dos gestores educacionais, fazendo com que a prática no âmbito 

das instituições de Educação Infantil não seja efetivamente condizente com o que prescreve as 

leis educacionais.  

Dentro do contexto dos estabelecimentos voltados para o atendimento a crianças na 

cidade de Humaitá-AM, como ponderamos, existe uma dicotomia entre as leis vigentes e a 

realidade das escolas. Sobretudo, quando se trata de crianças que estão iniciando na carreira 

escolar e têm na pré-escola o primeiro contato de maior proporção social, o que configura 

potencializar o desenvolvimento dos conhecimentos prévios trazidos pelas crianças do contexto 

familiar.  

 

Considerações finais 

O estudo revelou que o acesso à Educação Infantil deve possibilitar para as crianças 

ambientes propícios para o incremento de seus aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, e, 
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extensivo à educação familiar, seus aspectos sociais. Mostrou a relevância da temática proposta 

ser cada vez mais investigada no que tange o acesso, a qualidade do ensino e a obrigatoriedade 

do Estado em atender ao direito social das crianças à Educação de qualidade desde os primeiros 

anos de vida.  

A municipalidade, pelo fato de estar inserida no contexto social das famílias é destacada 

para o cumprimento da oferta pública de creches, pré-escolas e todas as dimensões 

administrativas, pedagógicas e de pessoal necessárias para propor acesso e ensino de qualidade 

no contexto desses dessas instituições de ensino. Ações mais efetivas do poder público local 

podem elevar o nível de qualidade do ensino e, consequentemente, a formação de pessoas mais 

autónomas, críticas e participativas.  

Revela que os efeitos da Educação Infantil reforçam o fato de que as crianças 

contempladas por um ensino de boa qualidade obtêm melhores resultados em testes de 

desenvolvimento e em seu desempenho na escola primária, sendo esses efeitos mais 

significativos justamente para as crianças mais pobres. 

Os contrastes quantiqualitativos perpassam pela inabilidade do Estado em não respeitar 

o que os pressupostos legais prescrevem, tornado a Educação Infantil secundária diante do 

contexto das políticas públicas. O número de escolas municipais voltadas para o atendimento 

de crianças na faixa etária da Educação Infantil não condiz com a realidade cartográfica e 

geográfica peculiar da cidade.  

A privação de implementos na estrutura das instituições de Educação Infantil pode 

comprometer tanto a aprendizagem quanto desenvolvimento físico, social e cultural, uma vez 

que as atividades realizadas na escola não se restringem à sala de aula. Observa-se que 

dificuldades pedagógicas e estruturais que naturalmente caracterizam-se pelas implicações que 

as dimensões quantitativas podem proporcionar às dimensões qualitativas, sendo a segunda 

reflexo da primeira.  

Infere que a realidade política do Brasil não permite efetiva gestão democrática, inibindo 

significativamente a autonomia dos gestores educacionais, fazendo com que a prática no âmbito 

das instituições de Educação Infantil não seja condizente com o que prescreve as leis 

educacionais brasileira.  
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GT 2: Políticas Educacionais 

 

RESUMO: No que se refere a escolas públicas e seus métodos educacionais, almejamos que esta seja para todos 

e de qualidade, assim para que isso seja possível, políticas públicas são lançadas, com o intuito de fazer com que 

isso torne se realidade e não mera expectativa. Sendo assim políticas públicas na área da educação podem ser 

vistas como fatores que deem condições e determinações legais com a realidade local, ou seja, a compreensão da 

educação junto a realidade espacial do indivíduo envolvido no processo. As atuais propostas de educação de 

Políticas educacionais no Brasil: descaracterização da escola e do conhecimento escolar integral, com ampliação 

da jornada escolar, parte do entendimento deque a escola precisa mudar seu papel convencional, assumindo outras 

funções não tipicamente escolares, ou seja, as funções de educadora e protetora. 

 

PALAVRAS CHAVE: Políticas Educacionais. Qualidade da/na educação. Descaracterização da escola. 

 

ABSTRACT: With regard to public schools and their educational methods, we hope that this is for all and of 

quality, so that this is possible public policies are launched, with the intention of making this become reality and 

not mere expectation. Thus, public policies in the area of education can be seen as factors that give legal conditions 

and determinations to local reality, that is, the understanding of education together with the spatial reality of the 

individual involved in the process. Brazil: deprivation of school and comprehensive school knowledge, with an 

extension of the school day, part of the understanding that the school needs to change its conventional role, 

assuming other functions not typically school, that is, the functions of educator and protector. 

 

Keywords: Educational Policies. Quality of education. Characterization of the school 

 

Introdução 

 

As políticas oficiais para a escola em nosso país se apresentam hoje em duas orientações 

curriculares complementares, subordinadas à lógica das políticas de contenção da pobreza, 

atendendo às estratégias de manter a competitividade no contexto da globalização e da 

diversificação dos mercados. Dentro da grande armação que são as políticas de alívio da 

pobreza, está o currículo instrumental ou de resultados imediatos, que se caracteriza como um 

conjunto de conteúdos mínimos necessários ao trabalho e emprego, associado ao currículo de 

convívio e acolhimento social, com forte apelo à inclusão social e ao atendimento da 

diversidade social, visando a formar para um tipo de cidadania baseado na solidariedade e na 

contenção de conflitos sociais. Ambos são dotados, presentemente, na maioria dos estados 
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brasileiros. Esse currículo de resultados caracteriza-se pela formulação de metas de 

competências, repasse de conteúdos postulados, mecanização das aprendizagens, treinamento 

para responder testes, passando ao largo das características psicológicas, sociais e culturais dos 

alunos, das práticas socioculturais vividas em seu entorno social, bem como do contexto 

histórico e dos níveis de decisão do currículo, tal como mostram recentes estudos de Simônia 

Silva (2014) e Fernandes (2015). Não se trata, portanto, de uma escola voltada para ensinar 

conhecimentos significativos, contribuir para a promoção e a ampliação dos processos 

psíquicos superiores, ajudar a compreender e analisar a realidade e desenvolver processos de 

pensamento. Ao contrário, é uma escola centrada em conhecimentos práticos, em habilidades e 

maneiras de fazer, visando a empregabilidade precária para os que vivem somente do trabalho. 

 

Descaracterização da Escola 

 

Uma das orientações mais expressivas das atuais políticas do Ministério da Educação – 

MEC – é a proposta de escola de tempo integral presente no documento Educação integral 

(BRASIL, 2009), divulgado como texto de referência para discussão. A proposta de educação 

Políticas educacionais no Brasil: descaracterização da escola e do conhecimento escolar 

integral, com ampliação da jornada escolar, parte do entendimento deque a escola precisa mudar 

seu papel convencional, assumindo outras funções não tipicamente escolares, ou seja, as 

funções de educadora e protetora. Nesse sentido, a educação integral é vista como um processo 

que abrange as múltiplas dimensões formativas do aluno, cujo objetivo é a formação integral 

numa jornada ampliada por meio da oferta de atividades diversificadas articuladas com o 

projeto pedagógico (BRASIL, 2009, p. 18). A integralidade é compreendida como uma 

formação que articula aspectos cognitivos, político-sociais, ético-culturais e afetivos (BRASIL, 

2009, p. 19). A qualidade da educação implica, assim, a   diferenças “segundo pertencimento 

étnico, a consciência de gênero, a orientação sexual, as idades e as origens geográficas” 

(BRASIL, 2009, p. 10). Para isso, a escola precisa responder a uma multiplicidade de funções, 

especialmente as de educadora e protetora à medida que “passa a incorporar um conjunto de 

responsabilidades que não eram vistas como tipicamente escolares mas que, se não estiverem 

garantidas, podem inviabilizar o trabalho pedagógico” (BRASIL, 2009, p. 17).O propósito 

político que mobiliza a defesa da educação integral é claro: “o direito à educação de qualidade 
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é um elemento fundamental para a ampliação e a garantia dos demais direitos humanos e 

sociais, e condição para a própria democracia, e a escola pública universal materializa esse 

direito” (BRASIL, 2009, p. 13). Para isso, é defendida a universalização do acesso, 

permanência e aprendizagem na escola, visando à superação de desigualdades e afirmação do 

direito às diferenças. A condição para se alcançar esse propósito é de que as escolas de educação 

integral estejam inseridas nos esforços do Estado em “ofertar políticas redistributivas de 

combate à pobreza” (BRASIL, 2009, p. 10), já que se verifica nas pesquisas forte correlação 

entre situação de pobreza e baixo rendimento escolar. (LIBANEO 2016). 

Cumpre esclarecer, antes de tudo, que o reconhecimento da diferença e, assim, da 

diversidade social e cultural da convivência humana, e de modo especial na escola, representa 

um imenso avanço na vida social. A diferença não é uma excepcionalidade, mas sim condição 

constitutiva de todos os seres humanos e nenhuma ação educativa pode ignorar isso. No entanto, 

cabe distinguir diversidade social e desigualdade social. 

A valorização do atendimento à diversidade não pode obscurecer a realidade das 

desigualdades sociais. Estas não decorrem das diferenças individuais e culturais, sendo fruto da 

injustiça social. Uma política educacional em que o atendimento à diversidade social é posto 

como objetivo prioritário do sistema educativo põe em segundo lugar o direito ao conhecimento 

escolar e, com isso, acaba promovendo desigualdade social. 

A disseminação desse objetivo, recorrente no discurso do MEC, tende a formar em 

professores uma atitude de benevolência com as dificuldades de aprendizagem das crianças 

pobres: “Vamos ter paciência, as crianças pobres são diferentes, elas têm sua cultura, suas 

características sociais e raciais, seus ritmos, elas precisam de um ensino 

diferenciado”(LIBÂNEO, 2016). Nesse raciocínio, para atender às diferenças é preciso um 

ensino mais facilitado, mais tolerância na avaliação, etc., o que pode levar à estigmatização das 

diferenças, privando os alunos pobres do direito à igualdade entre os seres humanos. Isso acaba 

sendo uma atitude de discriminação dos pobres. Como escreve Boaventura Santos (2006, p. 

470): 

temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito 

a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de 

uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, 

alimente ou reproduza desigualdades. 
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Em outra declaração, o mesmo autor destaca como característica marcante na sociedade 

atual o fato de a desigualdade material estar profundamente entrelaçada com a desigualdade 

não material, sobretudo com a educação desigual (SANTOS, 2000). 

Essas considerações levam a outro posicionamento sobre as finalidades da escola, em 

que se põe em outros termos a relação entre desigualdade social e desigualdade educativa, sem 

desconsiderar a diversidade social e cultural. Propõe-se que escola com qualidade educativa 

seja aquela que assegure as condições para que todos os alunos se apropriem dos saberes 

produzidos historicamente e, por meio deles, alcancem o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

moral. Essa escola requer relações pedagógicas visando à conquista do conhecimento, o 

desenvolvimento das capacidades intelectuais e a formação da personalidade pelos alunos, 

sendo nessa condição que pode contribuir para a redução da diferença de níveis de escolarização 

e educação entre os grupos sociais, já que a superação das desigualdades sociais guarda estreita 

relação com o acesso ao conhecimento e à aprendizagem escolar (LIBÂNEO,2016).  

Tal concepção de escola não dispensa a inserção, nas práticas pedagógicas, das práticas 

socioculturais vividas pelos alunos, no seio das quais estão as diversidades. Mas tais práticas 

devem ser conectadas ao processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares, de modo 

a estabelecer interconexões entre os conceitos científicos trabalhados pela escola e os cotidianos 

vividos no âmbito comunitário e local (LIBÂNEO,2016). Em síntese, trata- -se de assegurar o 

direito à semelhança, vale dizer, à igualdade, pelo provimento da formação cultural e científica 

para todos como condição para o desenvolvimento cognitivo, afetivo, moral, estético. 

 

Educação e capitalismo  

 

Nas últimas décadas têm ocorrido significativas modificações no modo de produção 

capitalista em âmbito mundial. Neste cenário o capitalismo vive um novo modelo de 

acumulação decorrente da globalização da economia e da reestruturação produtiva. Nos 

processos de produção de mercadorias as mudanças atingem as várias dimensões da produção 

da existência humana neste momento histórico. Assim, na sociedade capitalista, globalizada, a 

ênfase na melhoria dos processos e na busca por excelência, fundamentada na avaliação dos 

resultados, afeta a área da educação, tanto a básica, como a superior. Nesse contexto, dentre as 

políticas de avaliação, destacam-se o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
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(SINAES) e o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), por sua pretensão de 

mensurar a qualidade da educação brasileira. Embora seja indiscutível a necessidade de tais 

avaliações em nível macro, é importante destacar que as mesmas não consideram a diversidade 

de referenciais socioculturais de um país com as dimensões do Brasil. Nesse sentido, a 

utilização dos resultados para fins de divulgação e posicionamentos é injustificável. A educação 

torna-se, dessa forma, cada vez mais uma mercadoria, tanto na educação básica quanto no 

ensino superior (tanto público quanto privado). Para Gentili (2001),o neoliberalismo precisa – 

em primeiro lugar, ainda que não unicamente despolitizar a educação, dando-lhe um novo 

significado como mercadoria para garantir, assim, o triunfo de suas estratégias mercantilizantes 

e o necessário consenso em torno delas (p. 244). A ideologia neoliberal, orgânica ao modo de 

produção capitalista no atual estágio de seu desenvolvimento, supõe que a dilatação das funções 

do Estado é a causa básica da problemática das sociedades. Segundo a visão neoliberal, a crise 

que alcança proporções mundiais, não diz respeito ao capitalismo ou à economia de mercado, 

mas sim ao Estado, instituições e ações públicas. Entendendo que a ação do Estado no campo 

econômico prejudica o mercado, uma vez que o fornecimento de serviços públicos é 

fundamentalmente ineficiente e provoca a hipertrofia do Estado. O conceito de neoliberalismo 

esta permeada de inconsistências: 

 

Imediatamente nos dá a ideia de que se trata do retorno às teses do liberalismo 

econômico-social que fundamentou a doutrina da emergência da sociedade capitalista, 

carrega consigo brutais falseamentos. O mais geral, do qual emanam os demais, é de 

que se trata de uma volta a algo que deu certo no passado e que foi sendo desviado. 

E, o que deu certo no passado? O mercado como o instrumento eficaz para regular os 

interesses e as relações sociais de forma “livre, equânime, equilibrada e justa”. A tese 

básica de Hayek (1987) não é outra, senão, a de que o princípio e a busca da igualdade 

social levam à servidão. Não é casual que esta tese, defendida no início dos anos 40, 

seja hoje a base teórico-ideológica do neoliberalismo (FRIGOTO, 1995, p.83) 

 

Mediante a tal exposição, precisamos pensar em modelo de educação cujo qual não ira 

buscar a produção de pessoas inferiorizadas a e subordinadas a sua classe social, cuja qual 

acredita que o saber possa o distinguir e lhe permitir atributos hierárquicos, mas sim um modelo 

de educação cujo o qual permita que cada pessoa possa participar da sociedade como um ente 

da mesma que à ajudara a crescer pelo fato de entender-se como parte desta, e não apenas por 

entender que pode tirar proveito de condições propostas ao decorrer de distintos períodos. 

Cabendo a compreensão de que a educação não deve ser acessada apenas a quem tem vínculos 
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econômicos, mas ser um direito constituído e que se deve ser assegurado a todos de forma 

qualitativa de forma a garantir a formação quanto individuo. 

 

Qualidade na Educação 

 

A questão da qualidade, então, se incorpora à agenda do debate educacional no contexto 

das reformas educativas, caracterizadas como neoliberais. Segundo o artigo 4º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), é dever do Estado oferecer educação 

escolar pública que garanta, entre outros, “padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos 

como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem. ” O Decreto nº 6.094/2007, documento 

que regulamenta a implementação do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, 

determina que: Art. 3º. A qualidade da educação básica será aferida, objetivamente, com base 

no IDEB, calculado e divulgado periodicamente pelo INEP, a partir dos dados sobre rendimento 

escolar, combinados com o desempenho dos alunos, constantes do censo escolar e do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica - SAEB, composto pela Avaliação Nacional da Educação 

Básica - ANEB e a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (Prova Brasil). A qualidade da 

educação é relacionada, nesses documentos, a dados quantitativos, ou seja, mensuráveis, o que 

permite aferir que o conceito de qualidade implícito é mercadológico. Essa abordagem da 

qualidade é, de acordo com Freitas (2005, p. 921), uma[...] noção corrente de qualidade adotada 

pelas políticas públicas neoliberais, cuja concepção é quase sempre decaída de uma 

pseudoparticipação que objetiva legitimara imposição verticalizada de “padrões de qualidade” 

externos ao grupo avaliado. No entanto, na Resolução nº 4/2010, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, a qualidade em educação é abordada de 

outra forma: surge na legislação o conceito de qualidade social. Segundo a Resolução, em seu 

art. 8º:A garantia de padrão de qualidade, com pleno acesso, inclusão e permanência dos 

sujeitos das aprendizagens na escola e seu sucesso, com redução da evasão, da retenção e da 

distorção de idade/ano/série, resulta na qualidade social da educação, que é uma conquista 

coletiva de todos os sujeitos do processo educativo. Ainda segundo a Resolução, em seu art. 9º, 

“a escola de qualidade social adota como centralidade o estudante e a aprendizagem”. Segundo 

Silva (2009, p. 223), “a qualidade social na educação não se restringe a fórmulas matemáticas, 
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tampouco a resultados estabelecidos a priori e a medidas lineares descontextualizadas”. A 

autora apresenta as características de uma escola de qualidade social. A escola de qualidade 

social é aquela que atenta para um conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas e 

culturais que circundam o modo de viver e as expectativas das famílias e de estudantes em 

relação à educação; que busca compreender as políticas governamentais, os projetos sociais e 

ambientais em seu sentido político, voltados para o bem comum; que luta por financiamento 

adequado, pelo reconhecimento social e valorização dos trabalhadores em educação; que 

transforma todos os espaços físicos em lugar de aprendizagens significativas e de vivências 

efetivamente democráticas.  

Nesse sentido, fica evidente a necessidade de se abordar na formação dos professores a 

temática da qualidade em educação, e, consequentemente, a avaliação institucional, tanto 

externa quanto interna. Segundo as Diretrizes, em seu art. 52: 

 

A avaliação institucional interna deve ser prevista no projeto político pedagógico e 

detalhada no plano de gestão, realizada anualmente, levando em consideração as 

orientações contidas na regulamentação vigente, para rever o conjunto de objetivos e 

metas a serem concretizados, mediante ação dos diversos segmentos da comunidade 

educativa, o que pressupõe delimitação de indicadores compatíveis com a missão da 

escola, além de clareza quanto ao que seja qualidade social da aprendizagem e da 

escola. 

 

A Enciclopédia de Pedagogia Universitária (2006, p. 469), relaciona a avaliação de 

qualidade social “à noção de democracia e consequentemente à noção de cidadania e à 

concepção de educação por inteiro”. Segundo Paro (2000, apud MOROSINI, 2006, p. 469), a 

avaliação de qualidade social “supera a visão de educação como aquisição de informação, 

medida por provas e exames; tem um forte componente ético-social marcado pelo direito do 

cidadão a ter direitos; e considera a concretude das práticas escolares na elaboração de políticas 

públicas mais justas” (MOROSINI, 2006, p. 469). 

 

Conclusão 

 

A necessidade de valorizar o processo educacional seja com políticas públicas, seja 

valorizando este, devido a sua grande importância como agente formador de sujeitos que 

compõe a sociedade e que por si só tem seus méritos, e necessidade de igualdade e inclusão 
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social. Assim cabe trabalhar para que se deixe em segunda instância os interesses particulares 

e que se trabalhe em função do desenvolvimento humano. Pois uma escola onde não há valores 

culturais substanciosos e densos, certamente reduz ou anula as condições de pessoas 

desprovidas financeiramente a ascenderem ao mundo cultural e ao desenvolvimento de suas 

capacidades intelectuais, deixando de gerar, desse modo a inteireza social que pode vir da 

educação. 

Sendo assim de forma simples a educação deve ser compreendida em sua essência 

muitas vezes não apenas como uma mera contribuinte para a inserção de um agente, apto para 

inteirar-se a uma sociedade meramente capitalista, mas sim a educação deve vir para contribuir 

na formação do ser humano quanto individuo de um coletivo onde o conhecimento seja uma 

ferramenta substancial de produzir novos conhecimentos a partir de suas somas. 

A evidencia de que não podemos deixar de esquecer de todo um processo histórico de 

lutas de classe pela educação de qualidade a um publico generalizado e não apenas uma 

educação como a dita básica e que muitas vezes não contempla nem o básico no que se refere 

as necessidades de um cidadão, para participar ativamente da sociedade contemporânea que 

muda a uma velocidade quase que de forma compulsória, muitas vezes não permitindo ao 

sujeito como indivíduo comum, de participar dessas mudanças, ora por que o sistema de 

educação publica não acompanha tais mudanças, ora porque essas mudanças sociais e 

tecnológicas muitas de forma desenfreada. Assim de forma desconfortável causam a 

necessidade do individuo em ir a busca de se adequar a um sistema cujo qual torna se 

“impossível” de se acompanhar, ora não lhe permite socializar seu cotidiano junto ao modelo 

básico de educação, e assim ainda que quando consegue uma intermitência, o mesmo participa 

do processo dito cujo incompleto uma vez que busca apenas um titulo e não apenas aproveitar 

a essência da educação como a qualificação.  
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GT 02: Políticas Educacionais  

 
RESUMO: O presente artigo propõe uma reflexão sobre a recente inserção das instituições de segurança do Estado 

brasileiro na gestão das administrações públicas de ensino nos sistemas estaduais de educação. Com o pressuposto 

de diminuir a violência e melhorar o desempenho dos alunos em um ambiente seguro tanto para os alunos, quanto 

para professores e funcionários. Cabe ressaltar que as escolas selecionadas estão localizadas em sua maioria na 

periferia, com baixos Índices De Desenvolvimento Da Educação Básica) (IDEB). É nesse sentido que o presente 

trabalho se dedica no sentido de analisar esse modelo de educação imposto pelo governo do estado em sua política 

de hierarquia e disciplina, abordando os aspectos econômicos e sociais que uma classe menos favorecida e com 

vulnerabilidade social. 

 

Palavras-chave: Militarização. Educação Pública. Rondônia. 

 

ABSTRACT: The present article proposes a reflection about the recent insertion of the Brazilian state security 

institutions in the management of the public administrations of education in the state education systems. With the 

assumption of reducing violence and improving student performance in a safe environment for both students, 

teachers and staff. It should be noted that the selected schools are located mostly in the periphery, with low Indices 

of Development of Basic Education (IDEB). It is in this sense that the present work is dedicated to analyzing this 

model of education imposed by the state government in its hierarchy and discipline policy, addressing the 

economic and social aspects of a less favored class with social vulnerability. 

 

Keywords: Militarization. Public Education. Rondônia. 

 

 

Introdução  

 

O Colégio Tiradentes da Policia Militar (CPTM), localizado em Porto Velho, tende a 

ser o modelo seguido pelo Estado de Rondônia nas escolas de alguns municípios do estado, nas 

quais ficaram conhecidas como colégio da policia Militar de Rondônia. 

Essas escolas passaram por uma transformação na gerencia e no corpo de funcionários 

públicos da educação formal, para uma situação de gestão indireta da Secretaria Estadual de 
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Educação de Rondônia, regido pela Secretaria de Segurança Pública e da corporação da PM 

desse estado, transformando a educação de espaço democrático e acesso a todos, para um tipo 

de escola militar e seletiva. O que está acontecendo? A escola está deixando de ser pública e 

Democrática? 

O objetivo é realizar uma análise ao longo da história, quanto a educação militar e a 

aceleração da transferência da escola pública para a gerência da PM, sendo este processo 

intitulado pela população, professores da rede pública e pesquisadores, de “militarização da 

escola pública”. Pela construção da narrativa histórica, refletindo a situação da educação 

pública no Estado de Rondônia.  

A pesar da tentativa do governo estadual, para a expansão das unidades CTPM dentro 

do estado, ha poucas pesquisas sobre o assunto exigindo assim nossa atenção para essa 

discussão, necessitando da ampliação dos debates sobre os Colégios da Policia Militar de 

Rondônia (CPRO). Os dados aqui apontados foram retirados de artigos, dissertações e livros, 

sobre temas aproximados de nossa pesquisa, como base nas escolas de Goiás que estão 

passando por esse processo, e a unidade CTPM de Porto Velho. 

Nosso artigo foi baseado em estudos historicos sobre a educação militar e a educação 

humanista na antiga Grecia entre Esparta e Atenas, a relação desses dois modelos de educação 

os motivos pelo qual espartas venceu, mais não se manteve no poder. A explanação sobre o 

estatuto da PM do estado de Rondônia, as normas seguidas por eles, em uma intenção de refletir 

como os jovens poderão ser inseridos dentro desse regime e a interferência desse processo como 

excludente no sistema, referente as leis do nosso pais (a CF a LDB e o ECA) essas leis trazem 

textos que são completamente feridos pela educação Militar. 

Pontuamos citacoes do autor Michel Foucault um crítico da instituição escolar que 

ressalta a disciplina no contexto  de regras e adestramento, utilizados para moldar o individuo 

a partir de uma aparelhagem geral para tornar os indivíduos dóceis, por meio de uma vigilância 

ininterrupta que se divide em isolamento do indivíduos preparando para ser cada vez mais 

submisso. Os questiomamentos abordados por todos são: Que tipo de educação que o governo 

pretende inserir nas escolas públicas de Rondônia? 

 

O militarismo e a educação ao longo da história  
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Esparta e Atenas representam exemplos clássicos da história grega com modelos 

distintos de educação e concepções diferentes. A educação em Atenas era humanista. Já a 

educação em Esparta era uma educação militar voltada para o desempenho físico do indivíduo 

preparando-o para uma vida militar.  

 

O valor militar, por este ser útil nas conquistas; consequentemente, a força dos 

lacedemônios foi preservada enquanto eles estiveram em guerra, mas começou a 

declinar quando eles construíram um império, porque não sabiam como viver em paz, 

e não foram preparados para qualquer forma de atividade mais importante para eles 

do que a militar. (ARISTÓTELES, 1271 b, grifo nosso). 

 

Os dois modelos de educação demostram que a vitória de Esparta não está relacionada 

com a escolha por uma educação humanista, mas por vários outros fatores que levaram a essa 

derrota, segundo os autores Caetano e Viegas (2016, p 49). 

 

Contudo a derrota de Atenas não foi por sua opção de manter uma educação 

humanista, mas por inúmeros outros fatores que podem ser facilmente destacados por 

qualquer um que saiba recorrer aos livros. Independente das reais causas da queda de 

Atenas, o militarismo tem se sobressaído ao longo da história como uma forma de 

prática educativa supostamente eficiente e que se baseia em treinamentos duros e 

violentos como forma de preparação para uma vida. 

 

A educação militar não é diferente desses dois modelos, neste contexto o aluno sera 

observado e induzido a não transgredir as leis ou regras impostas. Sendo este ensino voltado 

para a educação militar, com exigências que limitam os sujeitos, a se tornarem seres pensantes.  

Atenas mesmo em declínio nos deixou um legado muito importante sobre sua história na área 

da educação como centro cultural e intelectual do Ocidente, a filosofia e a democracia (nascidas 

ali) a tornaram o berço de todo o Mundo Ocidental. 

 

 Estatuto da polícia militar do estado de rondônia  

 

De acordo o estatuto da Policia Militar do Estado de Rondônia regido pela lei Nº 09-A, 

DE 09 DE MARÇO DE 1982, as atribuições da Policia segundo o Art. 2º são: 

 

Art. 2º A Polícia Militar, força auxiliar, reserva do Exército e instituição permanente, 

baseada na hierarquia e na disciplina, subordinada diretamente ao Governador do 

Estado, cabe a polícia ostensiva, a preservação da ordem pública e execução de 

atividade de defesa civil, através dos seguintes tipos de policiamento. (Alterado pela 

Lei nº 305, de 7 de janeiro de 1991 - D.O.E. de 9 de janeiro de 1991 - Efeitos a partir 

de sua publicação.) I - ostensivo geral, urbano e rural; II - de trânsito; III - florestal e 

de mananciais; IV - rodoviário e ferroviário, nas estradas estaduais; V - portuário; VI 

- fluvial e lacustre; VII - de radiopatrulha terrestre e aérea; VIII - de segurança externa 
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dos estabelecimentos penais do Estado; IX - prevenção e combate a incêndio, busca e 

salvamento; 

 

Cabe a polícia à função ostensiva, a preservação da ordem pública e a execução de 

atividades de defesa civil, dentro dessas atribuições não se destaca em nenhum item a função 

de gestão escolar. 

A proposta por parte do Governo, é reduzir a criminalidade dentro da escola, colocando 

assim a Policia Militar dentro dela,  sabe-se que o objetivo da polícia na escola não seria bem 

esse motivo, então essa militarização não passaria de mais uma forma usada pelo governo de 

controlar a sociedade, e a escola será transformada em um quartel , sendo esses indivíduos 

sujeitos  as ordens, no qual o professor não fará greve se ele(a)  lecionar na escola onde o gestor 

e um militar.  

O objetivo do Governo com a Militarização é o controle social, através da cultura do 

medo, visto que a punição imposta a esses alunos é uma punição física típico do treinamento 

militar, o aluno é punido marchando, a questão que vem à tona é o que isso contribuirá na 

formação desse aluno intelectualmente.  

 

A escola sendo um espaço de aprendizagem e formação da cidadania, construção de 

valores e deve ser produtora de conhecimento 

 

A escola militar conta com um investimento por parte do governo, retirada dos cofres 

públicos, um tanto diferente da realidade das escolas civis do nosso país. O governo tenta 

maquiar os problemas sociais decorrentes da falta de investimento e de políticas públicas para 

a educação, segurança e a infraestrutura principalmente nas periferias. 

A escola militar do Estado de Rondônia (que pretende seguir o modelo das escolas que 

já passam pelo processo de militarização no estado de Goiás), no qual vem sendo discutida em 

vários setores da esfera pública e da camada popular do referido Estado. 

As famílias vêem os Colégios Militares como locais em que seus filhos estarão seguros, 

protegidos da marginalidade e das drogas, e onde aprendem não somente aquilo que é próprio 

das escolas ensinarem, mas também a disciplina, a obediência, o respeito à hierarquia, valores 

que os pais não estão conseguindo desenvolver em seus filhos. E a forma de regulação e de 

ordem utilizada pelos colégios militares se dá por meio da valorização exacerbada da disciplina. 
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O sonho de uma sociedade perfeita é facilmente atribuído pelos historiadores aos 

filósofos e juristas do século XVII; mas há também um sonho militar de sociedade; 

sua referência fundamental era não ao estado de natureza, mas às engrenagens 

cuidadosamente subordinadas de uma máquina, não ao contrato primitivo, mas às 

coerções permanentes, não aos direitos fundamentais, mas aos treinamentos 

indefinidamente progressivos, não à vontade geral, mas à docilidade automática. 

(FOUCAULT, 2014, p. 42)  

 

A disciplina na escola militar é cobrada por meio de regimentos e regulamentos e, caso 

não sejam executadas as regras da forma devida, existem as penalidades com as quais os alunos 

deverão arcar. O filósofo Michel Foucault, em seu livro “Vigiar e Punir” (2014), ressalta que 

esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a 

sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade são o que 

podemos chamar de “disciplinas”. 

Observa-se o exemplo do Colégio Tiradentes Da Policia Militar II Unidade Jaci-Paraná 

CTPMII No IDEB (Índice De Desenvolvimento Da Educação Básica) de 2015, esse que os 

resultados não são satisfatórios bem abaixo da média com a nota de 3,9 (IDEB, 2016). 

Nessas escolas, tanto o corpo docente quanto  discente será selecionado, e terão que ter 

um perfil militar, e o aluno será excluído quando não tiver condições de pagar as taxas cobradas 

por essas instituições, já os pais que não tiver condição de pagar as taxas, seus filhos não 

continuaram , como rege a lei 3161 de 2013 da CTPM: 

 

Art. 90. Os recursos financeiros para as atividades de ensino no CTPM são 

orçamentários e extra orçamentários, sendo estes obtidos mediante contribuições, 

subvenções, empréstimos, indenizações e outros meios. 

Art. 10. Os professores em efetivo exercício da docência nas Unidades CTPM poderão 

perceber prêmios pecuniários de desempenho, mediante atingimento de metas 

individuais ou coletivas, a serem pagos pela Associação de Pais e Mestres por meio 

de recursos extra orçamentários, desde que aprovado em Assembleia Geral da APM. 

 

Outro problema, é o que diz respeito da “meritocracia”, que vem trazendo a competição 

entre os profissionais, uma estratégia que molda a educação dentro de uma concepção 

mercantilista, em uma política pública abrangente segundo a qual alguém pode ser privado de 

direitos ou ter o seu acesso à educação condicionada. 

 

Militarização das escolas públicas e os tópicos constitucionais 

Esse assunto da militarização nas escolas tem gerado várias discussões nos dias atuais. 

Com isso podemos observar dentro de alguns tópicos constitucionais como o ECA, a LDB e os 
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artigos 205 e 206 da Constituição Federal, podendo ser ressaltado que as escolas militares não 

estão de acordo com as normas legais que rege o país. Começando pela lei maior do nosso país, 

a Constituição Federal de 1988 em seus artigos 205 e 206. No art. 205 consta:  

 

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. 

 

Quando no artigo se refere ao pleno desenvolvimento da pessoa e o preparo para o 

exercício da cidadania, nos mostra que a educação está para formar cidadãos, para que a pessoa 

se desenvolvam no meio social, tendo ela a liberdade para se desenvolver na forma, que melhor 

julgar se correta, e não através de ordens, repreensões e submissão se tornando a pessoa 

subordinada a uma classe hierarquizada. O uso da disciplina militar não permite que o aluno 

tenha liberdade de expressão onde deixara de lado suas convicções culturais.  

No artigo 206 se torna ainda mais grave nas questões de educação, esses princípios não 

são garantidos pelas escolas militares vejamos: 

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; VI -  gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei; 

 

Quando falamos de condições de igualdade da educação sabemos que não é o caso das 

escolas militares, o acesso não é para todos os alunos, onde serão  selecionados para estarem 

nesssas instituições, quem tiver condições aquisitivas para cumprir com as exigências da escola, 

como o pagamento de taxas, ou uniformes padronizados. 

Quanto à liberdade de aprender, prevista na CF, nas escolas militares, os alunos não tem 

liberdade de expressão, como pontua o terceiro inciso,quando se trata do pluralismo de ideias, 

sendo que na escola militare temos um regime de disciplinas no qual tem uma monocultura, 

onde as expressões de suas culturas serão  extintas. 

Falando do IV e VI paragrafo, a gratuidade do ensino nas instituições pública militares 

são cobradas taxas dos pais e alunos, mesmo não sendo de alto valor comparados as das escolas 

privadas, mais são cobrados em escolas que se diz gratuitas e não são gratuitas. E a gestão 

democrática onde é a democracia tem que valer, e não um grupo autoritário decide por toda a 
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comunidade escolar. Quando a CF trata da educação ela opta por uma atuação nessa democracia 

pluralista e fraterna, ressaltando a participação social nas atuações e também nas decisões e não 

sendo eles atos discriminatórios. 

A LDB também pode ser analisada em seus artigos II e III vejamos esses dois artigos: 

Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade 

e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: IV - respeito à 

liberdade e apreço à tolerância; VIII - gestão democrática do ensino público, na forma 

desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino; XII - consideração com a diversidade 

étnico-racial.   

No segundo artigo diz que a educação deve estar inspirada na liberdade para alcançar a 

finalidade do desenvolvimento humano. Nas instituições militar essas liberdades não ocorrem 

assim como já foi mencionado no texto acima e o artigo terceiro repete vários incisos as CF, se 

reforçando os direitos regidos pela lei anterior, a qual esse modelo de escola militar atinge não 

só uma lei mais varias, leis que prezam pela liberdade e a educação gratuita do cidadão, e os 

direitos previstos no ECA ,são feridos por essa ideia de regime militar dentro das escolas. 

Descumprindo o artigo Art. 5º , onde ressalta, que nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais. 

Entre muitas outras leis previstas no ordenamento jurídico do país que perdem o valor 

diante do regimento das escolas militares, simplesmente são passados por cima dessas leis e o 

direito do aluno fica deixado de lado, acerca de pretensões governistas, pois não podemos deixar 

de lembrar que conforme descreve Michel Foucault. “Todo sistema de educação é uma maneira 

política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes 

que eles trazem consigo”. Deixando claro que as pretensões políticas sobressaem no destino da 

vida escolar dos jovens do nosso país. 

A ideia da militarização das escolas faz com que os alunos aprendam que, para serem 

“bons” cidadãos, devem simplesmente obedecer a quem tem poder, permitindo que aumente as 

desigualdades e a discriminação. E que jovens são ensinados a aplicar o mesmo regime de 

dominação rigorosa caso se tornem os futuros detentores de poder (político, militar, econômico, 
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etc) , repetindo o ciclo de dominação, para uma educação verdadeira, precisa de amor e 

bondade, não de castigo e repressão, pois educar é  ensinar com amor e igualdade. 

De modo geral, a disciplina como forma de poder sobre o corpo é aplicada como um 

meio de imposição de valores, mediante um poder absoluto nela colocado, o qual segundo 

Foucault: “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser 

transformado e aperfeiçoado. ” (FOUCAULT, 1999, p. 118). 

Na escola, o exercício do poder surge como mecanismos de controle para vigiar os 

alunos a fim de se obter boas condutas disciplinares ou a normatização dos indivíduos. Todas 

as formas de poder exercidas podem ser caracterizadas como um procedimento de 

conhecimento e dominação pelo fato de medir as qualidades e méritos de cada um. 

Para Foucault o poder produz a verdade e é através dessa verdade que se disciplina 

corpos, adestrando e moldando-os perante o que deverá ser obedecido para alcançar seus 

privilégios. 

A disciplina fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos “dóceis”. A 

disciplina aumenta as forças do corpo (em termos econômicos de utilidade) e diminui 

essas mesmas forças (em termos políticos de obediência). (FOUCAULT, 1999, p.119) 

 

Analisando a questão da disciplina e do poder citado acima por Foucault, podemos fazer 

uma ligação com o conceito de violência simbólica colocada por Bourdieu, embora que as 

escolas militarizadas combatam a violência física, ela acaba por gerar, segundo esses autores, 

outras formas de violência.  

A violência simbólica, por exemplo, surge como instrumento de comunicação e 

conhecimento, impondo e legitimando a dominação de uma classe social sobre a outra, 

inculcando valores autoritários e ideias conservadoras de interesse da classe dominantes.  

No ambiente escolar, é encontrada uma série de imposições que são estabelecidos pela 

ordem maior, o qual, todos os envolvidos nessa instituição, acatam em sinal de respeito mesmo 

que não se identifiquem com ela, e essas escolas são apresentadas como uma solução para 

violência escolar, sob um regime militar,mas o que não se percebe, é  forma como essa violência 

se situa no ambiente escolar.  

A violência simbólica, exercida por essas escolas, uma vez que administradas por 

policiais militares armados, se caracterizam como educação repressora e dominadora, formando 

assim indivíduos que se submetem facilmente a uma figura repressora. 
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Essa iniciativa se baseia nas ações dessas escolas que inculcam na mente das crianças o 

cumprimento à doutrina, a importância da disciplina e o cumprimento da hierarquia, levando o 

aluno a um comportamento de submissão, valorizando assim as concepções da classe 

dominante, no caso o regime militar, não deixando assim margem para que esses alunos possam 

ter uma formação com ideias críticas, sem formação de opinião, permanecendo assim 

simplesmente como reprodutores do sistema.  

Nessa perspectiva, o poder disciplinar conquista um lugar privilegiado nos discursos e 

nas ações, sendo a principal personagem das relações que compõe o universo escolar. De acordo 

com Foucault: 

[...] O poder disciplinar é [...] um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem 

como função maior “adestrar”: ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda 

mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para 

multiplicá-las e utilizá-las num todo. 

[...] “Adestra” as multidões confusas [...] (FOUCAULT, 2005, p.143). 

A contribuição de Foucault é fundamental para o entendimento dessas questões 

presentes na escola, pois é a partir dela que a realidade efetiva se clareia, que as relações de 

poder cotidianas ganham seu devido status. A escola e suas técnicas disciplinares fazem com 

que os indivíduos aceitem o poder de punir e de serem punidos.  

Nessa perspectiva, o poder disciplinar conquista um lugar privilegiado nos discursos e 

nas ações, sendo a principal personagem das relações que compõe o universo escolar. 

Ao finalizar nossas reflexões, diante das pesquisas e estudos, pudemos observar que a 

militarização nas escolas públicas, tema este que vem se destacando e tem seduzido grande 

parte da sociedade civil, devido à melhora substancial da diminuição dos casos de violência 

dentro e fora do espaço escolar, e que são defendidas pelo governo como exemplo de sucesso.  
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Somado a isso temos a mídia que exerce uma importante influência no processo de 

criação do consenso, como mecanismo de difusão no modelo da educação, colaborando  para a 

aceitação social desse projeto neoliberal, formando assim cidadãos adestrados e conformados 

para o trabalho simples ,somado a uma consciência não crítica que servirá a uma ordem voltada 

para os interesses da classe dominante detentora dos meios de produção com o agravantes. 

Uma educação de qualidade é tudo o que queremos, e é a base destas discussões.Não 

podemos pensar que militarizarmos, faz com que podemos conseguir uma educação de 

qualidade, já que existem vários exemplos de boas práticas de educação, sendo realizadas e que 

não fazem uso da disciplina militar. 

A escola brasileira deve ser de qualidade, permitindo-se assim a liberdade de escolha do 

cidadão, condições, valorização e apoio financeiro por parte do Estado, e todos devem se prezar 

pela igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, pela liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; diversidade de ideias e o 

respeito à liberdade e à tolerância.  
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GT 02: Políticas Educacionais 
 

RESUMO: Esta pesquisa tem como cerne uma análise acerca do Projeto de Lei nº 867, conhecido como Escola 

Sem Partido, tendo como alicerce os direitos de ensinar e aprender, buscando investigar se a aprovação dessa 

proposta estaria em consonância ou não com a atual Constituição Federal. Para esse efeito, o trabalho se 

fundamentou no método dialético, através de leituras e pesquisas bibliográficas tendo como base princípios do 

Direito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, doutrinas e dispositivos jurídicos, promovendo uma 

discussão e investigação zetética-dogmática acerca do assunto. Dessa forma, a pesquisa poderá possibilitar uma 

investigação envolvendo o projeto de lei, opondo suas premissas às garantias constitucionais, verificando ao final 

a síntese dessa contraposição. 

 

Palavras-chave: Educação. Direito. Ideologia. 

 

ABSTRACT: This research is based on an analysis of law project nº 867, known as the No-Party School, based 

on the rights to teach and learn, seeking to investigate whether the approval of this proposal would be in line with 

the current Federal Constitution. For this purpose, the work was based on the dialectical method, through reading 

and bibliographical research based on principles of Law, the Law of Guidelines and Bases of National Education, 

legal doctrines and devices, promoting a discussion and zetetic-dogmatic investigation about the subject. In this 

way, the research may enable an investigation involving the law project, opposing it's premises to constitutional 

guarantees, verifying at the end the synthesis of this opposition. 

 

Keywords: Education. Right. Ideology. 

 

 

Introdução 

 

Em um contexto nacional e contemporâneo de divergências de ideias e conflitos 

ideológicos, coloca-se em pauta a possibilidade de uma neutralidade no ensino, no que concerne 

às diretrizes e bases da educação nacional, isto é, a ausência definitiva de uma postura 

ideológica que norteia as matérias lecionadas nas escolas. 
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Sob a justificativa de uma suposta prática de doutrinação política e ideológica nas 

escolas brasileiras, e a possibilidade de uma educação moral que esteja de acordo com as 

convicções dos pais, o Projeto de Lei nº 867, de 2015, proposto pelo Deputado Federal Izalci 

Lucas Ferreira (DF – PSDB) surge como precursor dessa pseudoneutralidade educacional. 

Tomando como bases teóricas e comparativas o texto da Constituição Federal de 1988 

e da Lei n° 9.394 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), propõe-se neste 

artigo uma análise teórica e crítica de alguns dos principais artigos do Projeto de Lei n° 867 e 

um enfoque a demonstrar se tal proposta de lei choca-se ou não com princípios já estabelecidos 

constitucionalmente e em lei. 

Inicialmente, será apresentado o projeto de lei em questão e alguns de seus artigos e, em 

seguida, buscar-se-á compará-los com os princípios trazidos pela Carta Magna, assim como 

com os da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, por fim, expor-se-á o resultado 

dessa colisão. 

 

Identificação do objeto pesquisado 

 

Para tanto, num primeiro momento, analisar-se-á a matéria do então projeto de lei 

sugerido, buscando destacar os principais pontos que sustentam essa ideia. 

O artigo 1º do projeto de lei, estabelece que “Esta lei dispõe sobre a inclusão entre as 

diretrizes e bases da educação nacional do ‘Programa Escola sem Partido’”. Sendo assim, o 

projeto se ocupa em incluir a convicção da neutralidade no ensino como base para o ensino 

brasileiro. 

O artigo 2º, em seu texto, elenca uma pluralidade de princípios norteadores para a 

educação nacional: 

 

Art. 2º. A educação nacional atenderá aos seguintes princípios: 

I - neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado; 

II - pluralismo de ideias no ambiente acadêmico; 

III - liberdade de aprender, como projeção específica, no campo da educação, da 

liberdade de consciência; 

IV - liberdade de crença; 

V - reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação 

de aprendizado; 

VI - educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos em sua 

liberdade de consciência e de crença; 
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VII - direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo 

com suas próprias convicções. 

 

O artigo 3º, por sua vez, traz para debate a falácia da doutrinação política e ideológica 

em sala de aula, censurando-as: 

 

Art. 3º. São vedadas, em sala de aula, a prática de doutrinação política e ideológica 

bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar 

em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos 

estudantes. 

§ 1º. As escolas confessionais e as particulares cujas práticas educativas sejam 

orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos, 

deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, 

autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados com os referidos 

princípios, valores e concepções. 

§ 2º. Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, as escolas deverão apresentar e 

entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo que 

possibilite o conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. 
 

Por conseguinte, o artigo 4º da lei traz um bojo de limitações, no que concerne o 

exercício das funções do professor em sala de aula e, mais uma vez, enfatiza a não “doutrinação 

política e ideológica”: 

 

Art. 4º. No exercício de suas funções, o professor: 

 I - não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, com o objetivo de cooptá-los 

para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária; 

II - não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, 

ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas; 

III - não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará seus alunos 

a participar de manifestações, atos públicos e passeatas; 

IV - ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, apresentará aos 

alunos, de forma justa, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas 

concorrentes a respeito; 

V - respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja 

de acordo com suas próprias convicções; 

VI - não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela 

ação de terceiros, dentro da sala de aula. 

 

Ademais, o artigo 5º traz uma suposta liberdade de consciência e crença, sendo esta 

contraditória com o conteúdo ideológico que a própria lei visa restringir, isto é, não há uma 

liberdade de consciência e crença, de fato. Para o acesso à informação contida no projeto, o 

primeiro parágrafo e segundo parágrafo desse artigo estabelecem a forma como ela se 

consolidará: 
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Art. 5º. Os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio serão 

informados e educados sobre os direitos que decorrem da liberdade de consciência e 

de crença assegurada pela Constituição Federal, especialmente sobre o disposto no 

art. 4º desta Lei. 

 § 1º. Para o fim do disposto no caput deste artigo, as escolas afixarão nas salas de 

aula, nas salas dos professores e em locais onde possam ser lidos por estudantes e 

professores, cartazes com o conteúdo previsto no Anexo desta Lei, com, no mínimo, 

70 centímetros de altura por 50 centímetros de largura, e fonte com tamanho 

compatível com as dimensões adotadas. 

§ 2º. Nas instituições de educação infantil, os cartazes referidos no § 1º deste artigo 

serão afixados somente nas salas dos professores. 

 

O artigo 6º, transcorre em seu texto que “Professores, estudantes e pais ou responsáveis 

serão informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente, 

especialmente no que tange aos princípios referidos no art. 1º desta Lei”. Trata-se, novamente, 

da censura acerca da autonomia do ensino em sala de aula. 

No artigo 7º, estabelece-se um mecanismo de reclamações acerca de quaisquer rupturas 

com o estipulado no projeto de lei, sendo responsabilidade do Ministério Público gerenciar 

essas reclamações: 

 

Art. 7º. As secretarias de educação contarão com um canal de comunicação destinado 

ao recebimento de reclamações relacionadas ao descumprimento desta Lei, 

assegurado o anonimato. 

Parágrafo único. As reclamações referidas no caput deste artigo deverão ser 

encaminhadas ao órgão do Ministério Público incumbido da defesa dos interesses da 

criança e do adolescente, sob pena de responsabilidade. 

 

Para mais, o artigo 8º enumera as possibilidades de aplicação da lei: 

 

Art. 8º. O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber: 

I - aos livros didáticos e paradidáticos; 

II - às avaliações para o ingresso no ensino superior; 

III - às provas de concurso para o ingresso na carreira docente; 

IV - às instituições de ensino superior, respeitado o disposto no art. 207 da 

Constituição Federal. Art. 

 

Por fim, o artigo 9º menciona em sua composição que “Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação”. Ou seja, a lei em questão não terá um período de vacatio legis, sendo 

seus efeitos aplicados assim que publicada. 
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Nessa conjuntura, o projeto de lei, buscando reforçar ainda mais a limitação do exercício 

profissional do ensino em sala de aula, apresenta um anexo que lista as competências dos 

docentes: 

DEVERES DO PROFESSOR 

I - O Professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, com o objetivo de 

cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. 

  

II - O Professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções 

políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. 

  

III - O Professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula nem incitará 

seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. 

 

IV - Ao tratar de questões políticas, sócio-culturais e econômicas, o professor 

apresentará aos alunos, de forma justa – isto é, com a mesma profundidade e seriedade 

–, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. 

  

V - O Professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação 

moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. 

  

VI - O Professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam 

violados pela ação de terceiros, dentro da sala de aula. 

 

Ante o exposto, o Projeto de Lei nº 867 se fundamenta na premissa de combate à suposta 

prática de doutrinação presente em aulas e obras difundidas no ensino nacional, argumentando 

a incompatibilidade com a educação familiar, considerando tais práticas como ilícitas, uma vez 

que, supostamente, violam direitos e liberdades fundamentais dos estudantes e dos pais. 

 

Metodologia 

 

Com o objetivo de promover uma análise a respeito do tema proposto, após leituras e 

pesquisas tendo como base princípios do Direito e dispositivos jurídicos, o método de 

abordagem utilizado foi o dialético, o qual “deve ser organizado em teses, antíteses e sínteses, 

sendo que da luta entre os dois primeiros terá como resultado a síntese” (VIEIRA, 2007, p. 

102). 

Assim, o artigo se enquadra no método de raciocínio citado, uma vez que apresentou as 

principais características do Projeto de Lei nº 867 e as contrapôs à visão constitucional a 

respeito da liberdade de aprender e ensinar, e a partir disso, chegou-se a um posicionamento 

crítico e sintetizador acerca da matéria. 
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No que tange os objetivos da pesquisa, a mesma se enquadra no tipo explicativa, pois 

buscou explanar os conceitos e características identificados nos citados dispositivos legais. 

Além disso, a pesquisa possui uma linha de pensamento zetética e dogmática, uma vez que se 

desenvolve no campo social, promovendo uma discussão, investigação e indagação a respeito 

de dogmas jurídicos. 

Segundo Ferraz Júnior (p. 41, 2003), 

 

Zetética vem de zetein, que significa perquirir. dogmática vem de dokein, que 

significa ensinar, doutrinar. Embora entre ambas não haja uma linha divisória radical 

(toda investigação acentua mais um enfoque que o outro, mas sempre tem os dois), 

sua diferença é importante. O enfoque dogmático releva o ato de opinar e ressalva 

algumas opiniões. O zetético, ao contrário, desintegra, dissolve as opiniões, pondo-as 

em dúvida. Questões zetéticas têm uma função especulativa explícita e são infinitas. 

Questões dogmáticas têm uma função diretiva explícita e são finitas. Nas primeiras, o 

problema tematizado é configurado como um ser (que é algo?). Nas segundas, a 

situação nelas captada configura-se como um dever-ser (como deve-ser algo?). Por 

isso, o enfoque zetético visa saber o que é uma coisa. Já o enfoque dogmático 

preocupa-se em possibilitar uma decisão e orientar a ação. (grifo do autor). 

 

Quanto à técnica de pesquisa utilizada, foi empregada a bibliográfica, mediante a 

pesquisa e leitura de obras doutrinárias, do Texto Constitucional, da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional e do Projeto de Lei nº 867/2015, os quais auxiliaram na elaboração e 

fundamentaram o aparato teórico do artigo. 

 

Fundamentação teórica 

 

Para tanto, a Lei n° 9.394, de 20 de novembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional), estabelece e traça um norte para a aplicação das políticas educacionais do 

Brasil previstas na Constituição Federal de 1988, delimitando, assim, os princípios e fins da 

educação, bem como o direito à ela, além da organização e os níveis de ensino, dentre outros. 

Observando o texto dessa lei, percebe-se que esta determina, de forma clara, a liberdade 

de ensinar e aprender, adotando como princípios concretizadores dessa independência aquilo 

que pode ser observado nos incisos II, III e IV do art. 3° da respectiva disposição legal, a saber: 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...] 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
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IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; [...] (BRASIL, 1996). 

 

Determina também o art. 1° da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que: “a 

educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996), quer dizer, o 

ensino sucede-se em vários âmbitos sociais. 

Ademais, o Texto Constitucional, em seção que regula como deve ser a educação 

nacional, estabelece no art. 206: 

 

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 [...] (grifo nosso). 

 

Ao determinar tais princípios, a Carta Magna permite que haja nas salas de aula o ensino 

pautado na diversidade, dando liberdade de ensinar aos professores para que possam apresentar 

os acontecimentos históricos e sociais, realizando debates de forma a aumentar a criticidade do 

aluno, o qual tem liberdade de aprender.  

Além desse dispositivo, o inciso IV do art. 3º da Constituição Federal de 1988 estabelece 

como um dos objetivos do país “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Assim, o ensino em sala de aula 

deve ser pautado no respeito à diversidade existente no país. 

Ato contínuo, alguns incisos do art. 5º estabelecem: “IV - é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato”; “VI - é inviolável a liberdade de consciência e de 

crença [...]”; “VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política [...]”; “IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” e “XIV - é assegurado 

a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional”. 

Vê-se que todos esses incisos possuem traços e remetem ao direito à liberdade de 

expressão. Tais dispositivos, segundo Marinoni, Mitidiero e Sarlet (2017, p. 534), “formam o 
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arcabouço jurídico-constitucional que reconhece e protege a liberdade de expressão nas suas 

diversas manifestações”. Tal liberdade é fundamental, principalmente aos professores. Sobre a 

posição destes em sala de aula, o pedagogo Paulo Freire (1996, p. 50-51) em sua obra Pedagogia 

da Autonomia: saberes necessários à prática educativa, afirma: 

 

Desse ponto de vista, que é reacionário, o espaço pedagógico, neutro por excelência, 

é aquele em que se treinam os alunos para práticas apolíticas, como se a maneira 

humana de estar no mundo fosse ou pudesse ser uma maneira neutra. Minha presença 

de professor, que não pode passar despercebida dos alunos na classe e na escola, é 

uma presença em si política. Enquanto presença não posso ser uma omissão, mas um 

sujeito de opções. Devo revelar aos alunos a minha capacidade de analisar, de 

comparar, a avaliar, de decidir, de optar, de romper. 

 

Dessa maneira, a postura participativa do profissional da educação é necessária no que 

diz respeito ao processo de aprendizagem dos alunos. 

 

Resultados 

 

Em um primeiro momento, percebe-se que o Projeto de Lei n° 867 traz mudanças que 

poderão chocar-se diretamente com os princípios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional que determinam a autonomia que o professor possui para apresentar conhecimentos 

universais sem impedimentos, uma vez que o projeto estabelece em seu artigo 3º que “são 

vedadas, em sala de aula, [...] a realização de atividades que possam estar em conflito com as 

convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes.” (BRASIL, 2015). 

Ou seja, caso o docente queira explicar, por exemplo, conteúdo acerca de uma religião ou ponto 

de vista diferente dos adquiridos no lar do estudante, será impedido, pois estaria praticando 

doutrinação. 

Além disso, ao comparar a premissa contida no art. 1º da Lei de Diretrizes com o projeto 

de lei em questão, percebe-se que, novamente, este vem contrariando aquele, vez que repele, 

de forma geral, a explicação em sala de aula de postura diferente da adquirida no seio familiar, 

transformando a família como única fonte de acesso ao conhecimento que não seja da área 

exata.  

Assim, percebe-se que os valores familiares que deveriam ser respeitados na escola, 

segundo o projeto de lei, são de cunho moral e visualmente hegemônicos, ou seja, pertencem e 
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são defendidos por um grupo de pessoas que são preponderantes em relação a uma minoria, a 

qual permaneceria à margem do conteúdo ensinado devido a diversidade que há. 

Ademais, ao analisar constitucionalmente o citado projeto de lei, é possível identificar 

que o mesmo possui como principais norteadores a busca por uma neutralidade ideológica no 

ambiente escolar e o respeito a valores familiares. Contudo, a educação que é objetivada pelo 

projeto inviabiliza uma série de preceitos constitucionais que o Estado Democrático de Direito 

brasileiro se comprometeu. 

A respeito da neutralidade proposta, o professor titular do Instituto de Ciência Política 

da Universidade Federal de Brasília, Luiz Felipe Miguel (2016, p. 608), afirma que: 

 

Esta ideia se baseia na ficção de um conhecimento que não é situado socialmente. 

Percepções críticas sobre o mundo social, que apontam suas injustiças e contradições, 

certamente não passam pelo crivo da neutralidade. Mas a visão que se quer apenas 

descritiva tampouco é neutra: ela é ativa colaboradora do esforço de invisibilização 

das contradições e de naturalização da ordem vigente, que é crucial para sua 

reprodução. Disciplinas das ciências humanas, como história, filosofia, sociologia, 

geografia ou literatura, ficam inviabilizadas [...]. 

 

Nesse diapasão, a menção à neutralidade e a sua propositura diverge com a construção 

de um pensamento crítico, isto é, não é possível abordar certas áreas do conhecimento sem 

discorrer acerca das motivações políticas e ideológicas que fundamentaram essas perspectivas. 

Ainda nesse contexto, em nota técnica publicada em 2016, o Ministério Público Federal 

dispôs que: 

 

O que se revela, portanto, no PL e no seu documento inspirador é o inconformismo 

com a vitória das diversas lutas emancipatórias no processo constituinte; com a 

formatação de uma sociedade que tem que estar aberta a múltiplas e diferentes visões 

de mundo; com o fato de a escola ser um lugar estratégico para a emancipação política 

e para o fim das ideologias sexistas – que condenam a mulher a uma posição 

naturalmente inferior, racistas – que representam os não brancos como os selvagens 

perpétuos, religiosas – que apresentam o mundo como a criação dos deuses, e de tantas 

outras que pretendem fulminar as versões contrastantes das verdades que pregam. 

 

A visão que sustenta os argumentos do projeto lei, portanto, indica uma postura baseada 

em uma ideologia segregatória e moralista que não inclui as minorias, totalmente diversa de 

uma formação pluralista prevista constitucionalmente. 

 

Considerações finais 
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A proposta do Deputado Federal Izalci Lucas Ferreira (DF – PSDB), denominada Escola 

Sem Partido, mostra-se controversa por conter em sua matéria dispositivos que objetivam 

limitar a postura dos professores e a discussão crítica em sala de aula, visando atingir uma 

neutralidade de conhecimento que poderia acarretar ou não, uma restrição aos direitos de 

aprender e ensinar, constitucionalmente previstos. 

Para tanto, analisou-se com essa pesquisa o citado projeto de lei, seus artigos e as 

principais modificações no aprendizado que são objetivadas pelos defensores dessa proposta. 

Examinou-se, também, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e sua importância 

para a regulamentação do ensino nas escolas, bem como as interferências que a mesma 

enfrentaria caso o citado projeto fosse aprovado.  

Ademais, verificou-se os dispositivos da Constituição Federal de 1988, a saber: a 

liberdade de expressão, de consciência, de aprender e de ensinar, e o pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas, investigando de que forma a proposta de lei poderia atingi-los e 

colocá-los em risco. 

Constatou-se, após uma contraposição de ideias pautadas no método dialético, que o 

Projeto de Lei Escola Sem Partido está em dissonância com a Constituição ao prever a 

penalização do professor que traga ao ambiente escolar discussões que envolvam fatos e 

processos históricos, tidos como “ideológicos”. Tal proposta dificulta, segundo os dispositivos 

constitucionais, a realização plena do aprendizado, atentando contra à liberdade de ensinar e, 

consequentemente, à liberdade de aprender dos alunos. 
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GT 02. Políticas Educacionais 

 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo a realização de um estudo bibliográfico e documental sobre as relações 

entre trabalho, educação e as novas tecnologias no contexto da reestruturação produtiva do capital. O objetivo 

geral do trabalho é realizar um estudo bibliográfico e documental sobre as relações entre trabalho, educação 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. O 

conhecimento, que é o objeto específico do processo do ensino oferecido pela educação escolar se converte em 

potência material no processo de produção. Faz-se necessário construir uma proposta de formação ominilateral e 

politécnica que superem a lógica do adestramento presentes na educação burguesa atual.  

Palavras - chave: Trabalho. Educação. Tecnologia Educacional 

ABSTRACT: This article aims to carry out a bibliographical and documentary study on the relationship between 

work, education and new technologies in the context of productive capital restructuring. The overall objective of 

the study is to conduct a bibliographical and documentary study on the relationship between work, education and 

new technologies in the context of productive capital restructuring. We used the method of historical and dialectical 

materialism due to be a method to reveal 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 inclusion 

of the new technologies has contributed towards the interests of capital. Historically, science, art and technology 

were found to be oppressive forces and breeding alienation of workers, but also emancipatory forces of human 

society, which may reduce the work required and increase free time for workers. The paper analyzes the 

educational policies of the State's point of view and its connection with international organizations like the World 

Bank, in order to understand the relationship between education, work and technologies in the capital reproduction 

process. Knowledge, which is the specific object of the teaching offered by the school education becomes power 

equipment in the production process. It is necessary to build a proposed ominilateral and polytechnic training that 

overcome the logic of training present in the current bourgeois education. 

 

Keywords: Work. Education. Educational Technology 

Introdução 
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O presente artigo tem por objetivo a realização de um estudo bibliográfico e documental 

sobre as relações entre trabalho, educação e as novas tecnologias no contexto da reestruturação 

produtiva do capital. O objetivo geral do trabalho é realizar um estudo bibliográfico e 

documental sobre as relações entre trabalho, educação e as novas tecnologias no contexto da 

reestruturação produtiva do capital. 

Utilizaremos nessa pesquisa o método do materialismo histórico-dialético devido ser 

um método capaz de desvelar as contradições do fenômeno com vistas a sua transformação. 

Optamos pelo método do materialismo histórico dialético por ser um método que possibilita ir 

do fato empírico (fenômeno) para o conceito e num movimento lógico 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). 

Nas últimas décadas a educação brasileira tem passado por uma reestruturação que se 

caracteriza pela hegemonia das políticas neoliberais orientadas pelas organizações 

multilaterais, voltadas a atender as demandas do setor produtivo e ideológico do sistema 

capitalista.  A educação no Brasil passou a ter sua função social controlada para corresponder 

às demandas e necessidades do capital, em forma de capital humano. 

Identificaremos as contradições apresentadas nos estudos dos teóricos brasileiros que 

estudam a relação trabalho e educação e como analisam o processo de inserção da tecnologia 

na escola e seus objetivos no âmbito da disputa entre os interesses dos trabalhadores e do capital 

hegemonicamente nas mãos dos países imperialistas. Não se trata de negar a importância da 

educação tecnológica, mas de seus objetivos na sociedade humana. Assim, discutiremos a 

proposta de formação ominilateral e politécnica que superem a lógica do adestramento 

presentes na educação burguesa atual.  

 

O trabalho e suas relações no modo de produção capitalista 

A palavra trabalho construída socialmente nas sociedades de classe assume uma raiz 

comum relacionada à sofrimento, exploração, com significado de fadiga como a palavra labor 

(inglês) travail (francês) arbeit (alemão), ponos (grego) entre outras línguas que o relacionam  

à fadiga, a dor, como no latim, o tripalium, instrumento de tortura que deu origem a palavra 

trabalho de nossa língua portuguesa. O trabalho foi compreendido como fonte de propriedade 
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por John Locke, propriedade como fonte de toda a riqueza Adam Smith, mas é em Karl Marx 

que encontramos a mais avançada análise do trabalho, como a forma de reprodução da vida.  

Para Marx o trabalho é a ação transformadora do homem sobre a natureza em função de 

suas necessidades, o trabalho é a própria essência humana. Vejamos: 

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. 

Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, animais, de trabalho. O estado em 

que o trabalhador se apresenta no mercado como vendedor de sua própria força de 

trabalho deixou para o fundo dos tempos primitivos o estado em que o trabalho 

humano não se desfez ainda de sua primeira forma instintiva. Pressupomos o trabalho 

numa forma em que pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha executa 

operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha mais de um arquiteto 

humano com a construção dos favos de suas colméias. Mas o que distingue, de 

antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, 

antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado 

que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e portanto idealmente. Ele 

não apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural; realiza, ao mesmo 

tempo, na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina, como lei, a espécie 

e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar sua vontade. E essa 

subordinação não é um ato isolado. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é 

exigida a vontade orientada a um fim, que se manifesta como atenção durante todo o 

tempo de trabalho, e isso tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo próprio 

conteúdo e pela espécie e modo de sua execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto 

menos ele o aproveita, como jogo de suas próprias forças físicas e espirituais. Os 

elementos simples do processo de trabalho são a atividade orientada a um fim ou o 

trabalho mesmo, seu objeto e seus meios. (MARX, 1983, p. 149-150) 

O trabalho, ao longo da existência humana, passou por muitas transformações. Com o 

surgimento da propriedade privada dos modos de produção se constitui duas classes 

antagônicas, os proprietários, como a classe dominante e os não proprietários, a classe 

dominada. O trabalho humano realizado pela maioria dos homens passa a ser explorado pelas 

classes dominantes, a minoria, detentora dos meios de produção. De uma divisão sexual do 

trabalho existente no modo de produção primitivo, passou-se a uma divisão social, ou seja, uma 

divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual (MARX e ENGELS, 2007). Na 

sociedade capitalista a divisão social do trabalho tem como consequência a alienação profunda 

do trabalhador, conforme explica Manacorda (1991, p. 44): 
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[...] aparece como ‘privação’ do operário, pois na medida em que a economia política 

oculta a alienação que está na essência do trabalho, a própria relação de propriedade 

privada contém o produzir-se da atividade humana completamente estranha a si 

mesma, completamente estranha ao homem e à natureza e, assim, à consciência e a 

vida. 

O trabalho passou a ser, então, uma atividade alienada. Conforme Marx, “a alienação 

do trabalhador em seu objeto se expressa, segundo as leis econômicas, da seguinte forma: 

quanto mais o trabalhador produz, tanto menos tem para consumir” (MARX, 1985, p.107).  O 

trabalho ao invés de construir uma vida plena por meio do trabalho, se reduziu a um simples 

meio de garantir a sobrevivência, submetendo o homem aos processos mais cruéis de 

exploração: o escravismo, a servidão e o assalariamento. Desta forma, Marx explica:  

[...] o trabalho é exterior ao trabalhador, quer dizer, não pertence à sua natureza; 

portanto, ele não se afirma no trabalho, mas nega-se a si mesmo, não se sente bem, 

mas infeliz, não desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se 

fisicamente e arruína o espírito. Por conseguinte, o trabalhador só se sente em si fora 

do trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si. Assim, o seu trabalho não é 

voluntário, mas imposto, é trabalho forçado. Não constitui a satisfação de uma 

necessidade, mas apenas um meio de satisfazer outras necessidades. (MARX, 1963, 

p. 162). 

 

A divisão da sociedade em classes sociais, caracterizada pela divisão social do trabalho 

e pela exploração do homem pelo homem, impede que o ser humano se aproprie das riquezas 

materiais resultantes de seu trabalho, que serve apenas para beneficiar a classe dominante, 

enquanto a maior parte dos trabalhadores de todo o mundo vive miseravelmente.  

Marx considera o trabalho como uma atividade de objetivação do ser humano, como 

parte necessária da humanização do homem. A superação da sociedade de classes tem como 

pressupostos a superação da alienação para que o trabalhador possa produzir e usufruir dos 

frutos de seu trabalho. Conforme Marx e Engels (2007) é pelo trabalho e pelas suas 

necessidades que o homem se diferencia dos animais, o que significa que é pelo trabalho que 

ele se humaniza.  

Com base nessa compreensão muitos teóricos brasileiros desenvolveram estudos e 

propostas educativas analisando o trabalho como um princípio educativo, buscando 

especialmente nas análises de Marx e Gramsci. Dentre eles se destacam Saviani (1986 e 1994), 

Kuenzer (1988, 1989, 1994), Franco (1986,1987,1989), Frigotto (2001a, 2001b, 2002), 

Machado (1989) e Nosella (1989). O fundamento principal reside no pensamento marxista 

acerca do trabalho como um processo de produção material e imaterial.  
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O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a existência de 

indivíduos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, a organização corporal desses 

indivíduos e, por meio dela, a sua relação dada com o restante da natureza. 

Naturalmente não podemos abordar, aqui, nem a constituição física dos homens nem 

as condições naturais, geológicas, oro-hidrográficas, climáticas e outras condições já 

encontradas pelos homens. Toda historiografia deve partir desses fundamentos 

naturais e de sua modificação pela ação dos homens no tempo no decorrer da história.  

Pode-se distinguir o homem dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que 

se queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais tão logo começam 

a produzir seus meios de vida, passo que é condicionado por sua organização corporal. 

Ao produzir seus meios de vida, os homens produzem indiretamente sua própria vida 

material (MARX e ENGELS, 2007, p. 87). 

Assim, a existência humana é produzida nas suas relações no processo produtivo. Com 

o desenvolvimento das forças produtivas há também um salto no desenvolvimento de suas 

ideias e representações que são construídas nas relações sociais de produção por meio da 

educação.  

A educação escolar ao longo da história tem servido aos interesses das classes 

dominantes, das necessidades apresentadas pelo mundo do trabalho, conforme explica Saviani:  

Na verdade, todo sistema educacional se estrutura a partir da questão do trabalho, pois 

o trabalho é a base da existência humana, e os homens se caracterizam como tais na 

medida em que produzem sua própria existência, a partir de suas necessidades. 

Trabalhar é agir sobre a natureza, agir sobre a realidade, transformando-a em função 

dos objetivos, das necessidades humanas. A sociedade se estrutura em função da 

maneira pela qual se organiza o processo de produção da existência humana, o 

processo de trabalho. (SAVIANI, 1986, p. 14) 

Conforme Saviani (1989) o trabalho pode ser considerado como princípio educativo por 

que determina o modo de ser da educação em cada momento da história e exige especificamente 

o que o processo educativo deve atender para atingir aos interesses da produção social e ainda 

porque determina que a educação é uma modalidade especifica de trabalho que é o trabalho 

pedagógico (SAVIANI,1989, p. 1-2).  

Se compreendermos o trabalho como uma prática social ele deve ser o primeiro 

fundamento. A educação deveria estar a serviço do homem, de sua formação omnilateral, mas 

na sociedade capitalista a educação tem se constituído numa forma de reprodução em que o 

saber científico se relaciona com o processo de trabalho, convertendo-se em força produtiva.  

A escola no Brasil vem se organizando a partir das necessidades de mercado, permeado 

por ideologias e interesses das classes dominantes, tirando da escola o papel social de produzir 

conhecimentos articulados às necessidades humanas, retirando da escola sua função social, seus 
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verdadeiros objetivos. O trabalho como princípio educativo tem caráter emancipatório quando 

vinculado aos interesses do proletariado na medida em que se aproxima de seu caráter 

ontológico, superando a alienação.  

 

A inserção dos processos tecnológicos na educação escolar 

 

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 

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 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.  

Nesse contexto apresentou-se como necessário também a formação tecnológica do 

professor para ele utilize as Tecnologias de Informática e Comunicação (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 Política da Informática no Brasil. Vejamos: 
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1979: A SEI (Secretaria Especial de Informática) efetuou uma proposta para os setores 

educacional, agrícola, saúde e industrial, para a viabilização de recursos computacionais em 

suas atividades; 

1980: A SEI criou uma Comissão Especial de Educação para colher subsídios, visando gerar 

normas e diretrizes para a área de informática na educação; 

1981: I Seminário Nacional de Informática na Educação (SEI, MEC, CNPQ) – Brasília. 

Recomendações: que as atividades da Informática Educativa sejam balizadas por valores 

culturais, sócio-políticos e pedagógicos da realidade brasileira; que os aspectos técnicos e 

econômicos sejam equacionados não em função das pressões de mercado, mas dos benefícios 

sócio-educacionais; não considerar o uso dos recursos computacionais como nova panacéia 

para enfrentar os problemas de educação e a criação de projetos piloto de caráter experimental 

com implantação limitada, objetivando a realização de pesquisa sobre a utilização da 

informática no processo educacional; 

1982: II Seminário Nacional de Informática Educativa (Salvador), que contou com a 

participação de pesquisadores das áreas de educação, sociologia, informática e psicologia. 

Recomendações: que os núcleos de estudos fossem vinculados às universidades, com caráter 

interdisciplinar, priorizando o ensino de 2° grau, não deixando de envolver outros grupos de 

ensino; que os computadores fossem um meio auxiliar do processo educacional, devendo se 

submeter aos fins da educação e não determiná-los; que o seu uso não deverá ser restrito a 

nenhuma área de ensino; a priorização da formação do professor quanto aos aspectos teóricos, 

participação em pesquisa e experimentação, além do envolvimento com a tecnologia do 

computador e, por fim, que a tecnologia a ser utilizada seja de origem nacional; 

1983: Criação da CE/IE – Comissão Especial de Informática na Educação ligada à SEI, CSN e 

à Presidência da República. Desta comissão faziam parte membros do MEC, SEI, CNPQ, Finep 

e Embratel que tinham como missão desenvolver discussões e implementar ações para levar os 

computadores às escolas públicas brasileiras 

1983: Criação do Projeto Educom – Educação com Computadores. Foi a primeira ação oficial 

e concreta para levar os computadores até as escolas públicas. Foram criados 5 centros piloto, 

responsáveis pelo desenvolvimento de pesquisa e pela disseminação do uso dos computadores 

no processo de ensino-aprendizagem 
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1984: Oficialização do centro de estudo do Projeto Educom, o qual era composto pelas 

seguintes instituições: UFPE (Universidade Federal de Pernambuco), UFRJ (Rio de Janeiro), 

UFMG (Minas Gerais), UFRGS (Rio Grande do Sul) e Unicamp (Universidade Estadual de 

Campinas). Os recursos financeiros para este projeto eram oriundos do Finep, Funtevê e do 

CNPq. 

1986 e 1987: Criação do Comitê Assessor de Informática para Educação de 1° e 2° graus 

(Caie/Seps), subordinado ao MEC, tendo como objetivo definir os rumos da política nacional 

de informática educacional, a partir do Projeto Educom. As suas principais ações foram: 

realização de concursos nacionais de softwares educacionais, redação de um documento sobre 

a política por eles definida, implantação de Centros de Informática Educacional (CIEs) para 

atender cerca de 100.000 usuários, em convênio com as Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação; definição e organização de cursos de formação de professores dos CIEs e efetuar a 

avaliação e reorientação do Projeto Educom. 

1987: Elaboração do Programa de Ação Imediata em Informática na Educação, o qual teve, 

como uma das suas principais ações, a criação de dois projetos: Projeto Formar, que visava à 

formação de recursos humanos; e o Projeto Cied, que visava à implantação de Centros de 

Informática e Educação. Além dessas duas ações, foram levantadas as necessidades dos 

sistemas de ensino, relacionadas à informática no ensino de 1° e 2° graus, foi elaborada a 

Política de Informática Educativa para o período de 1987 a 1989 e, por fim, foi estimulada a 

produção de softwares educativos. O projeto Cied desenvolveuse em três linhas: Cies – Centros 

de Informática na Educação Superior, Cied – Centros de Informática na Educação de 1° e 2° 

graus e Especial e Ciet – Centros de Informática na Educação Técnica (Ciet) 

1989: Instituído pelo MEC, através da Portaria Ministerial nº 549/89, o Programa Nacional de 

Informática na Educação - PRONINFE, gerou, de acordo com Almeida (1988), em dez anos, 

uma cultura nacional de informática educativa centrada na realidade da escola pública, 

constituindo-se como o principal referencial das ações planejadas pelo Ministério da Educação. 

O PRONINFE teve como objetivo desenvolver a informática educativa no Brasil, através de 

atividades e projetos articulados e convergentes, apoiados em fundamentação pedagógica, 

sólida e atualizada, de modo a assegurar a unidade política, técnica e científica imprescindível 

ao êxito dos esforços e investimentos envolvidos.  
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1995 até a atualidade: 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.  

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.  

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 
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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. 

Os dados oficiais que o Brasil tem 9,6% da população com 15 ou mais anos analfabeta, 

conforme o Censo 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Quase 14 milhões de brasileiros (13.940.729) ainda não sabem ler nem escrever (IBGE, 2011). 

Quanto ao analfabetismo funcional, de acordo com os dados do IBGE (2011), o Brasil tem 33 

milhões de analfabetos funcionais (cerca de 18% da população).  

As novas tecnologias digitais da informação e da comunicação causou transformações 

no processo de letramento, criando novas formas de leitura e escrita chamada de letramento 

digital.  O letramento digita permite a pessoa utilizar recursos tecnológicos e da escrita pelo 

meio digital. 

É possível afirmar, portanto, que o letramento digital é a capacidade que o indivíduo 

tem de responder adequadamente às demandas sociais que envolvem a utilização dos recursos 

tecnológicos e da escrita no meio digital e quem não tem acesso a esses recursos engrossam os 

índices da chamada exclusão digital.  

[...] a inclusão digital se assemelha, portanto, à ideia de alfabetização digital, numa 

equivalência com a perspectiva da alfabetização no processo de inclusão social, 

voltando o foco para aqueles que também se encontram no próprio contexto de 

exclusão social, acrescentando a temática da tecnologia digital no sentido de somar 

esforços para atenuar essa diferença. (CABRAL FILHO, 2006, p. 111). 

A exclusão digital é só mais uma das mais rigorosas e cruéis formas de exclusão 

existentes no Brasil. São excluídos do emprego, do acesso à terra, da escola, dos hospitais 

públicos, uma massa de brasileiros pobres, negros, mulheres, indígenas, camponeses, etc, na 

esfera de uma das sociedades mais desiguais do mundo, onde um pequeno número de 

latifundiários e capitalistas concentram quase toda a riqueza. 

 

Educação, trabalho e novas tecnologias 
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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). 

A principal agência responsável pela difusão das ideologias imperialistas na atualidade 

é, sem dúvida, o Banco Mundial. 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. 

- 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. 
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- 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.38 

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 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 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 

Teodore Chutz que trata da integração dos indivíduos na reprodução do capital e do 

desenvolvimento da riqueza das nações por meio da educação escolar.  

                                                           
38 “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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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 está 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 políticas 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”. 

A educação para o uso de novas tecnologias tem sido analisada 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 
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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). 

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”.  

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. 

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 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 
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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. 

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 desempenhar 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 

e 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: Este artigo apresenta uma análise sobre o Programa Escola Ativa e tem como objetivo o desvelamento 

do contexto em que o referido programa foi desenvolvido e quais instituições estavam relacionadas com a sua 

implantação. Utilizou-se o método do materialismo histórico-dialético instrumentalizado na pesquisa bibliográfica 

por meio da qual constatou-se o Programa Escola Ativa enquanto estratégia hegemônica dos organismos 

internacionais com proposições que comtemplam uma concepção escolanovista, revestida pelas pedagogias do 

aprender a aprender que são ligadas aos referenciais neoliberais e pós-modernos, assim como, constatou-se que a 

utilização desse programa está estritamente relacionada com a contenção de revoltas sociais em áreas rurais, 

difundir a ideologia liberal e formar mão de obra dentro dos preceitos requeridos pelo capitalismo. 

 

Palavras-chave: Educação do campo. Políticas públicas. Escola Ativa 

 
ABSTRACT: This article presents an analysis about the Active School Program and aims to unveil the context in 

which the program was developed and which institutions were related to its implementation. The method of 

historical-dialectical materialism was used in bibliographical research through which the Active School Program 

was verified as hegemonic strategy of the international organisms with propositions that contemplate a 

Escolanovista conception, covered by the pedagogies of the learning to learn that are linked to the neoliberal and 

postmodern referential, as well as, it was found that the use of this program is strictly related to the containment 

of social revolts in rural areas, to spread the liberal ideology and to form labor within the precepts required by 

capitalism. 

 

Keywords: Education of the field. Public policy. Active School 

 

Introdução  

O Programa Escola Ativa merece destaque na discussão sobre políticas públicas para a 

Educação do campo, pois foi o único programa educacional específico para escolas 

multisseriadas localizadas em áreas rurais, que vigorou no Brasil por mais de uma década. A 

presente discussão tem como objetivo o desvelamento do contexto em que o referido programa 

foi desenvolvido e quais instituições estavam relacionadas com a sua implantação, para tal, 

enfatizou-se os aspectos históricos juntamente com indicações dos pontos de destaques 
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referentes aos componentes pedagógicos da proposta, sem deixar de discutir 

concomitantemente a proposição teórico-metodológica do Programa. 

Para o desvelamento das principais contradições do Programa Escola Ativa utilizou-se 

o método do materialismo histórico-dialético instrumentalizado na pesquisa bibliográfica. O 

Programa Escola Ativa enquanto estratégia hegemônica dos organismos internacionais contém 

proposições que comtemplam uma concepção escolanovista, revestida pelas pedagogias do 

aprender a aprender que são ligadas aos referenciais neoliberais e pós-modernos. Constatou-se 

que a utilização desse programa estava estritamente relacionada com a contenção de revoltas 

sociais em áreas rurais e formação de mão de obra assalariada.  

 

Aspectos históricos e origem do programa Escola Ativa  

 

A implantação do Programa Escola Ativa no Brasil no âmbito das políticas públicas 

federais, utilizou-se como base o modelo do programa colombiano Escuela Nueva. 

Na Colômbia o Programa Escuela Nueva foi iniciado na década de 1970 e perdura até 

os dias atuais. Ele foi implantado em substituição ao Programa Escola Unitária que era 

promovido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO, 

e tinha como foco principal a educação das salas multisseriadas. O programa Escola Unitária 

apresentava uma série de problemas e estava desgastado. Era crucial uma reestruturação. Foi 

assim que o programa Escuela Nueva entrou em cena, com uma proposta pedagógica composta 

por instrução individualizada, aprendizagem ativa, uso de guias, escola primária completa, 

ensino multisseriado e promoção flexível. Souza (2010, p. 2013) enfatiza que “a metodologia 

se organizava por meio de guias autoinstrutivos e nos princípios da Escola Ativa, proposta por 

Freinet”.  

No contexto da implantação do programa Escuela Nueva a economia da Colômbia era 

regida pela produção do café, que tinha como órgão controlador a Federação dos Cafeicultores, 

organização, fundada como entidade privada com acesso a recursos públicos por meio do Fundo 

Nacional do Café. A Federação dos Cafeicultores exercia um papel influente, até mesmo na 

implantação de políticas educacionais, como foi o caso do programa Escuela Nueva. 

A questão agrária colombiana era demarcada pela existência de conflitos armados e 

grande desigualdade social especialmente nas áreas produtoras de café. Rosa e Bezerra (2013, 
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p. 35) ressaltam que as intenções do programa Escuela Nueva iam além do que estava proposto 

em seus documentos oficiais, ele era também uma estratégia para conter os conflitos no campo. 

 

Assim, o Escuela Nueva pode ser entendido como parte de uma estratégia de 

estabelecimento de um consenso pela via da direção cultural, que ocorreu juntamente 

com a repressão militar a conflitos em áreas rurais. Atualmente, o programa ainda 

parece apresentar relação com a promoção da convivência e da paz em áreas 

conflituosas na Colômbia. 

 

De acordo com Rosa e Bezerra (2013), o programa colombiano Escuela Nueva foi 

desenvolvido em três fases, a primeira fase é iniciada em 1976 com a implantação em 500 

escolas, sendo compreendida pela criação de uma estrutura administrativa, com instituição de 

guias didáticos e estabelecimento de um sistema de avaliação. Na segunda fase, que aconteceu 

de 1976 a 1986, a ênfase foi na economicidade dos custos e na replicação em nível nacional da 

capacitação docente. Nessa etapa o programa foi implantado em 8 mil escolas, contando com 

financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Federação dos 

Cafeicultores da Colômbia. A terceira fase, que vai de 1986 a 1994, é caracterizada pela 

participação do Banco Mundial, que por meio de empréstimos, tornou o programa hegemônico 

em todo o território colombiano. 

Inicialmente o programa Escuela Nueva aceitou contribuições dos docentes na sua 

implantação, gerando um sentimento de pertencimento e comprometimento entre os 

professores, porém a partir de 1986 com a entrada do Banco Mundial, o programa é 

transformado em um pacote educacional fechado, inacessível às contribuições da comunidade, 

conforme exposto por Rosa e Bezerra (2013, p. 34). 

 

[...] o financiamento da expansão do programa pelo BM representou um declínio 

gradual: o Escuela Nueva, antes aberto a contribuições, teve suas concepções 

congeladas em um kit. Os aspectos administrativos, as normas, as regulações 

evoluíam, mas o currículo tornou-se menos flexível do que o currículo do Escola 

Unitária, e até mesmo menos adaptativo. 

 

Rosa e Bezerra (2013) relatam sobre estudos realizados no território colombiano para 

avaliar/analisar a metodologia do programa Escuela Nueva, e destacam que os referidos estudos 

“concluíram que a metodologia do programa é responsável por estimular atitudes democráticas 

e interações pacíficas entre os escolares e que o impacto positivo se estende para as famílias e 

para a comunidade”. Dessa forma, percebe-se uma das contradições do programa, pois sua 

utilização está relacionada com a contenção de revoltas sociais em áreas rurais, estimulando um 
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ideário subserviente ao comando hegemônico, assim como, visa difundir a ideologia neoliberal 

e a formação da mão de obra operária. 

O Banco Mundial enquanto financiador da expansão do programa Escuela Nueva no 

território colombiano, avalia como positivo o seu desenvolvimento e o define como uma 

estratégia a ser utilizada para universalizar a educação do campo, e o programa foi exportado 

para outros países da América Latina como Argentina, Chile, Costa Rica, Equador, Guiana, 

Guatemala, Honduras, Paraguai, Peru, República Dominicana e o Brasil. Bezerra, Bezerra Neto 

e Lima (s/d, p. 22) ressaltam sobre a conjuntura em que estava a América Latina durante a 

propagação do modelo do projeto Escuela pelo Banco Mundial.  

 

Convém salientar que, nesse período, os países desta região geográfica apresentavam 

características em comum, que justificavam, em parte, as medidas socioeconômicas 

adotadas: estavam passando por regimes ditatoriais; o modelo de expansão e de 

acumulação do capital adotado ampliava a exploração do trabalho, gerando uma 

grande massa de trabalhadores excluídos e insatisfeitos com os rumos das políticas 

econômicas, e, em virtude dessa situação, muitos desses países estavam em vias de 

desenvolver uma guerra civil. 

 

A mencionada situação dos países latinos contribuiu com os interesses dos organismos 

internacionais em expandir o projeto com vistas o abrandamento das revoltas. 

No Brasil a roupagem do programa Escuela Neuva ganha o nome de Escola Ativa, chega 

como um pacote educacional fechado, carregando as concepções da reforma educacional da 

década de 1990. Conforme aponta Souza (2010) a base da concepção do programa Escola Ativa 

é escolanovista, revestida pelas pedagogias do aprender a aprender que são ligadas aos 

referenciais neoliberais e pós-modernos. 

Como o próprio nome do projeto já o caracteriza Escola “Ativa”, no qual o aluno 

desenvolve um papel ativo e passa ser o centro do processo. Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, 

p. 32) explicam a razão dessa mudança de paradigma. 

 

Não é preciso dizer que essa perspectiva na organização do trabalho pedagógico 

significou a passagem da centralidade do conteúdo e do professor para a atividade e o 

aluno. Essa preocupação em institucionalizar novas práticas pedagógicas “ativas” 

relaciona-se diretamente com as questões econômicas mais amplas e com o mercado 

de trabalho capitalista. 

 

Tendo em vista a ampliação das tecnologias no campo, surge a exigência de 

trabalhadores mais flexíveis, que sejam “ativos” da várias etapas e dos processos da produção, 

trabalhadores que desenvolvam várias atividades, sejam multifuncionais, versáteis e 
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polivalentes, num mundo do trabalho precário, instável e sem garantias. E que ao mesmo tempo, 

esses trabalhadores sejam pacíficos, não se organizem para a luta e se conformem dentro dos 

preceitos da hegemonia liberal.   

De acordo com Souza (2010), inicialmente o programa Escola Ativa desenvolvido por 

meio de um projeto do Banco Mundial denominado Projeto Nordeste (Projeto Educação Básica 

para o Nordeste). A região identificada como zona de extrema pobreza no Estado brasileiro era 

a região nordeste, para tal, eram desenvolvidos vários projetos que visavam desenvolver essa 

região. Em 1985 o Banco Mundial indicou que fosse feita a junção desses projetos para a 

viabilização de financiamentos, foi assim que surgiu o Projeto Nordeste, com o intento de 

atender diferentes áreas da região nordestina: produção, comercialização, agroindústria, saúde, 

saneamento básico e educação. 

Inicialmente os investimentos do Projeto Nordeste priorizaram o desenvolvimento 

econômico e o apoio ao pequeno produtor rural, voltando para essas esferas a maior parte dos 

recursos financeiros.  Consoante com Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 24) somente a partir 

de 1991 a atenção foi voltada com mais ênfase para a educação, por motivo das proposições 

resultantes da Conferência Mundial sobre Educação para Todos, realizada em Jomtiem, na 

Tailândia, em 1990. Dessa forma, o Projeto Nordeste com direcionamento para a educação 

básica, entrou em vigor em 1993, através de acordos de empréstimos estabelecidos entre o 

governo brasileiro e o Banco Mundial. De acordo com Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 

24): 

 

[...] o Banco Mundial passou a associar educação à pobreza, considerando-a 

importante para explicitar as diferenças de renda no Brasil. A preocupação com 

educação envolvia a perspectiva da qualificação para o trabalho, pois os agentes do 

capital internacional entendiam que o baixo nível dos recursos humanos ameaçava, a 

longo prazo, o crescimento da economia brasileira – com isso, a formação da mão de 

obra para o mercado de trabalho passou a constituir-se num ingrediente básico para 

os interesses do capital. 

  

A educação estava relacionada ao desenvolvimento econômico e social e, dentro dessa 

perspectiva, foi organizada a qualificação da população do campo nordestino para o trabalho e 

consumo sem deixar de lado o princípio da racionalidade econômica. A opção foi a implantação 

do programa Escola Ativa, um programa de origem colombiana, proposto pelo Banco Mundial, 

para as salas multisseriadas e unidocentes, direcionado às populações pobres do campo que 
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apresentavam baixas taxas de escolarização, altos índices de abandono, evasão e distorção 

idade-série. 

A implantação do programa Escola Ativa, no nordeste brasileiro se dá por meio do 

Projeto Nordeste entre os anos de 1997 e 1998, de acordo com Bezerra, Bezerra Neto e Lima 

(s/d, p. 25) justamente num “período em que o país passava por mais uma grave crise econômica 

e de ressurgimento de um processo de criminalização dos movimentos sociais e sindicais, 

sobremaneira, aqueles que atuavam no campo”. Outro ponto concerne aos mecanismos de 

contrato do Projeto Nordeste é elucidado por Cruz (2005) apud Rosa e Bezerra (2013, p. 38). 

 

[...] estavam em concordância com a expansão dos interesses do capital internacional, 

por exemplo: exigência da diminuição da proporção funcionário/aluno como pré-

requisito para recebimento das maiores parcelas dos recursos; exigência de que parte 

das compras dos equipamentos e materiais fosse feita por meio de licitações 

internacionais, conforme critérios estabelecidos pelo BM; formas de distribuição dos 

recursos conforme a capacidade gerencial de cada estado envolvido, ou seja, o 

estímulo à competitividade entre os estados na execução da proposta. 

 

Dentro dessa concepção foi realizada a expansão do programa Escola Ativa no estado 

brasileiro, mediante interesses de fortalecimento do capital, de forma gradativa, ampliando cada 

vez mais sua inserção com a adesão de outros estados, municípios e regiões. A implementação 

do programa Escola Ativa via Projeto Nordeste durou até 1998, quando o referido programa 

ficou sob a coordenação do Fundescola - Fundo de Fortalecimento da Escola. 

O Fundescola é um programa desenvolvido em parceria entre Banco Mundial e 

Ministério da Educação - MEC, com o objetivo de fortalecer escolas primárias e instituições 

públicas responsáveis por elas em uma ação coordenada entre Estados e municípios, para 

aumentar a participação, promoção e níveis maiores de rendimento escolar. A experiência do 

programa Escola Ativa teve sua expansão instituída com o Fundescola, onde se ampliou para 

10 Estados das regiões Norte e Centro-Oeste, sendo, depois, implantado em 19 estados (PIZA; 

SENA, 2001 apud SOUZA, 2010, p. 213). 

Como descrito por Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 25), a partir de 2007, a gestão 

do Programa Escola Ativa não ficou mais sob a reponsabilidade do Fundescola, assim como 

foram encerradas as transações com o Banco Mundial. O MEC assume o programa com 

recursos próprios e transfere a sua gestão para a Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade (SECAD), na responsabilidade da Coordenação Geral de 
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Educação do Campo, que continuou desenvolvendo o plano de expansão, e o programa Escola 

Ativa foi estendido para os demais Estados da federação. 

Tendo em vista a cobrança dos movimentos sociais do campo, de alguns setores da 

academia, em 2008 o Programa Escola Ativa passou por reformulação. De acordo com Bezerra, 

Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 20) no início da implantação do programa Escola Ativa no Brasil, 

os documentos preliminares eram traduções literais do programa colombiano, apenas adaptando 

superficialmente os objetivos, a metodologia e a concepção pedagógica. A partir da 

reformulação, como tentativa de incorporação das críticas e cobranças, houve mudanças na 

elaboração dos documentos referentes ao programa, assim como na participação das 

Instituições de Ensino Superior, que foram convidadas para desenvolver o processo de 

formação do professor para o campo. De acordo com D’Agostini et al. (2011, p. 4), mesmo 

com a reformulação, o programa Escola Ativa não se desligou da lógica capitalista o que 

possibilitou um aprofundamento das críticas a proposição teórico-metodológica do Programa. 

 

O Programa avança em suas formulações, mas ainda não assume integralmente, a 

questão do projeto histórico para além do capital e da referência materialista histórica 

dialética enquanto lógica e teoria do conhecimento para subsidiar um programa que 

efetivamente alcance a raiz de todo o mal – o modo do capital organizar a produção 

da vida. 

 

A partir de 2009 o Programa reformulado foi disponibilizado para todos os Estados e 

Municípios por meio da adesão via PAR – Plano de Ações Articuladas. E início de 2012, o 

programa Escola Ativa deixou de ser implementado, quando o governo federal empreendeu 

mudanças nas políticas nacionais voltadas para o campo e lançou o Programa Nacional de 

Educação do Campo – PRONACAMPO. 

 

Alguns apontamentos sobre o componente pedagógico do programa Escola Ativa.  

 

A organização do componente pedagógico do programa Escola Ativa era composta por 

duas vertentes, uma voltada para os docentes por meio de capacitação/formação e 

acompanhamento e a outra voltada para o aluno por meio do desenvolvimento de estratégias de 

ensino e uso de material didático específico.  

O desenvolvimento do trabalho docente na proposta do programa Escola Ativa, de 

acordo com Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 33), realiza-se através de um rígido controle, 
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por meio da fiscalização dos técnicos representantes governamentais, estratégia que visava 

preservar as bases epistemológicas e ideológicas do Escola Ativa, fato que limitava o trabalho 

docente, que deveria seguir à risca a proposta do Programa, denotando ao professor um papel 

de reprodutor e executor de ações, não tendo autonomia nesse processo.  

Outro ponto ressaltado pelos autores trata do processo de formação dos professores 

embasada na utilização de manuais, uma maneira de instruir a prática docente dentro dos 

moldes determinados, o que culmina numa formação pragmática, sem espaços para reflexão ou 

estudos teóricos mais aprofundados, transformando o que deveria ser formação em treinamento. 

Ademais a formação dos professores era realizada de forma indireta, por meio dos técnicos, que 

recebiam a capacitação e depois eram responsáveis de repassar e fazer o acompanhamento junto 

aos docentes, através de microcentros que, de acordo com Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, 

p. 34), nem sempre funcionavam de acordo com a proposta, por falta de entendimento da mesma 

ou por não se estabelecer enquanto espaços efetivos de reflexão e de participação dos 

professores. 

A capacitação desenvolvida no programa Escola Ativa era composta por módulos e 

baseada no formato intermediado, onde o técnico representante da Secretaria de Educação 

recebia a formação de um módulo e posteriormente repassava a formação para os docentes, que 

elaboravam um plano de trabalho, que após executado era relatado pelo técnico que tinha a 

incumbência de repassar os resultados para seus superiores durante a formação do módulo 

seguinte. Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 34) reforçam sobre a consequência desse modelo 

de formação.    

 

Esse tipo de formação intermediada acaba levando o Programa a cair num 

pragmatismo exacerbado, por não considerar a teoria como parte imprescindível da 

formação do concreto pensado, supervalorizando a prática, a qual é tomada em seu 

aspecto individual e utilitarista, que, limitada ao cotidiano, restrita a desenvolver e a 

aplicar planos e a usar livros didáticos, vê-se apartada da teoria. 

 

Além da supervalorização da prática, o modelo de formação intermediado resulta numa 

barreira, que impede o acesso direto dos professores das classes multisseriadas ao curso e a 

Instituição de Ensino Superior que realiza a formação.  

Dentro desses pressupostos, onde a formação dos educadores é realizada sem o respaldo 

de estudos sólidos e aprofundados, a consequência será a atuação em sala de aula, com os alunos 
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das classes multisseriadas, sobre as mesmas bases de formação que os profissionais docentes 

tiveram acesso, ou seja, superficiais e pragmáticas. 

Conforme Brasil (2010) a metodologia proposta no projeto base do programa, parte do 

pressuposto de que o aluno é um sujeito ativo e participante do processo de ensino-

aprendizagem, para tal o programa conta com os elementos Cadernos de Ensino Aprendizagem, 

Colegiado Estudantil, Cantinhos de Aprendizagem e Comunidade.  

O material didático é especificamente elaborado para o trabalho em classes 

multisseriadas e inicialmente eram chamados de Guias Didáticos, de acordo com a constatação 

de Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 29) “meras cópias” do material do projeto colombiano, 

o que provocou diversas críticas, fato que resultou na troca do nome do material para Cadernos 

de Ensino e Aprendizagem e na revisão e atualização do material didático viabilizando a 

modificação do conteúdo e metodologia, dentro de um discurso que valoriza a articulação entre 

o saber prático e o saber científico. No entanto, nem sempre o que é proposto nos documentos 

é contemplado na prática. Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 30) expõem que o discurso dos 

documentos e materiais didáticos do programa prega uma articulação entre o saber prático e o 

saber científico, mas de acordo com a análise dos autores, continuam sustentando o 

pragmatismo.    

 

Desse modo, os Cadernos de Ensino e Aprendizagem do PEA têm recebido severas 

críticas quanto ao seu conteúdo, sendo considerado insuficiente para a formação dos 

alunos, pois valoriza demasiadamente as práticas cotidianas em detrimento da teoria. 

Nesse sentido, há sempre o perigo de se cair num pragmatismo exacerbado, numa 

supervalorização da prática em detrimento da teoria e da reflexão – ideia pragmatista 

de prática, vista como atividade do cotidiano individual, numa prática coletiva que, 

para ser entendida, necessita da teoria, e, portanto, não pode separar-se dela. 

 

Os materiais didáticos e a organização do espaço físico da sala de aula enfatizam a 

autoaprendizagem, permitindo que o aluno avance no ritmo que considerar mais apropriado. É 

acentuado o desenvolvimento da autonomia dos educandos, utiliza-se trabalho em grupo, onde 

o professor deve coordenar e orientar as atividades dos estudantes em cada grupo e reduzir as 

aulas expositivas. Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 30) evidenciam a maneira que o 

material didático incentiva a autonomia dos discentes. 

 

O conceito explícito no material e na proposta é o de autonomia do aluno. Os 

Cadernos têm um desenho auto-instrucional, com exercícios e atividades gradativas 

e indicações detalhadas de como executá-los de modo que os alunos possam trabalhar, 
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em boa medida, sozinhos e em grupo, apoiando-se uns nos outros, deslocando o papel 

do professor e do ensino para a intermediação de relações. 

 

A aprendizagem é centrada somente no aluno, ao professor compete apenas o papel de 

um coadjuvante, cabendo-lhe acompanhar os alunos auxiliando-os em seu processo de 

autoaprendizagem. O papel docente é posto como inferior em relação às ações que o aluno 

aprende sozinho, ficando no campo do acompanhamento, do auxílio da orientação. Dessa 

forma, essa metodologia contribui com a desvalorização do trabalho docente, promovendo a 

redução das exigências de qualificação docente.  

Outros elementos que fazem parte da metodologia do programa são o Colegiado 

Estudantil, Conselho Escolar e Comunidade, de acordo com o Projeto Base (2010), esses 

elementos visam o fortalecimento da gestão democrática e a participação da comunidade 

escolar. 

O elemento Colegiado Estudantil, conforme descrito no Projeto Base (2010) é 

constituído como coletivo dos comitês, compõe representatividade no Conselho Escolar e tem 

como função estimular a auto-organização, a tomada de decisões coletivas, a cogestão por parte 

dos estudantes. O Colegiado Estudantil é descrito como uma forma de fortalecer a gestão 

democrática e a participação dos estudantes e da comunidade. 

O Conselho Escolar é mencionado no documento Orientações para a Formação de 

Educadores e Educadoras (2009) como outra instância da gestão democrática do programa 

Escola Ativa, e deve ser composto por diferentes atores da escola, internos e externos, com a 

atribuição de deliberar sobre questões político-pedagógicas, administrativas e financeiras. No 

entanto, consoante com Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 37) não consta nos documentos 

norteadores explicitações de como organizar e qual a constituição do referido colegiado. 

O elemento Comunidade segundo Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 34) 

contraditoriamente “do que se entende por participação da comunidade na escola, como sendo 

a presença da comunidade em instâncias colegiadas de tomada de decisões” é entendido como 

conteúdo de ensino. 

 

A escola deve procurar aprofundar sua inserção na comunidade da qual faz parte por 

meio de atividades curriculares relacionadas à vida diária, ao ambiente natural e 

social, à vida política e cultural e às condições materiais dos educandos e da 

comunidade. Neste sentido, o Programa Escola Ativa inclui este elemento de modo a 

estimular uma maior interação entre a escola e a comunidade (PROJETO BASE, 

2010, p. 35) 
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Essa perspectiva soa discrepante com o discurso dos próprios documentos relacionados 

ao programa, pois a participação da comunidade nos processos relacionados à escola, é 

mencionada várias vezes nos mesmos documentos, a exemplo o que se discorreu anteriormente 

nos elementos Conselho Estudantil e Conselho Escolar, assegurando a presença da comunidade 

em instâncias colegiadas de tomada de decisões. Essa incongruência pode ser entendida como 

contradição do programa, que se diz defender a gestão democrática, porém não tem um 

consenso do que seja participação da comunidade nesse processo. Dessa forma, a participação 

da comunidade, na prática, revela-se controversa e ambígua, podendo ser vista por diferentes 

ângulos, concepções e perspectivas. 

 Bezerra, Bezerra Neto e Lima (s/d, p. 36) enfatizam que a participação da comunidade 

tem ocorrido de maneira tímida e aquém do verdadeiro conceito de democratização do ambiente 

escolar. 

 

A participação da comunidade não tem acontecido da forma desejada, conforme 

descrito nos documentos do PEA, acontecendo mais efetivamente em eventos festivos 

ou em reuniões nas quais é convocada para informes ou para prestar auxílio de caráter 

instrumental. Assim, concluímos que a participação da comunidade está longe de se 

concretizar enquanto um mecanismo de democratização da escola. 

 

 Não seria diferente, haja vista que o programa Escola Ativa é característico por sua 

verticalidade, ele foi implantado dentro dessa ótica, e sua adesão por parte dos municípios 

seguiu na mesma linha, onde o público alvo (professores das classes multisseriadas) 

simplesmente tinham que acatar as ordens e contribuir no desenvolvimento prático do 

programa. Caracterizado por seu caráter autoritário, desde sua criação não foi aberto à 

participação, após receber muitas críticas por parte dos movimentos sociais e da academia 

passou por reformulação, visando a incorporação das críticas em sua proposta. Contudo, 

permaneceu dentro dos paradigmas do capital, o que o impossibilitou de ser uma proposta 

efetiva na formação dos trabalhadores do campo. 

 

Considerações finais 

O Programa Escola Ativa não está mais em exercício no Brasil desde 2012, todavia, é 

importante que haja discussões e análises críticas a respeito dessa proposta, tendo em vista que 

surgiu como um programa focal e foi desenvolvido por mais de uma década, como única ação 
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voltada exclusivamente para as salas multisseriadas, tornando-se uma política pública a nível 

federal.  

Apesar das limitações e problemas mencionados nessa discussão, o programa Escola 

Ativa trouxe algumas contribuições, ele foi uma forma de valorização da escola multisseriada, 

enquanto opção que contrapõe a nucleação/polarização como principal alternativa para a 

educação do campo; contribuiu para a melhoria da infraestrutura de algumas escolas; favoreceu 

o debate acerca da educação do campo; dentro do possível, trouxe contribuições relevantes para 

os professores que trabalham com as classes multisseriadas, principalmente para os que 

trabalham nas escolas unidocentes, que passam por situações de desamparo diante da realidade 

complexa dessas escolas. 

No entanto é imprescindível ressaltar que o programa Escola Ativa surgiu como uma 

proposta do Banco Mundial para amenizar os conflitos no campo, e que sua concepção está 

alinhada a uma perspectiva neoliberal, comprometida com a manutenção das relações sociais 

vigentes e em servir o sistema produtivo rebaixando o ensino aos limites das necessidades do 

mercado capitalista.  
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GT 02: Políticas Educacionais  

 

RESUMO: Este trabalho trata de pesquisa teórica sobre o direito educação na história da educação brasileira. Para 

tanto analisamos o papel do Estado brasileiro no período republicano a partir da institucionalização e formulação 

de leis que promovessem o acesso a educação para todos os brasileiros. Em nossa analise 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. 

 

Palavras-chave: Direito à educação – Políticas educacionais - Estado 

 

ABSTRACT: This work deals with theoretical research on the right education in the history of Brazilian 

education. In order to do so, we analyze the role of the Brazilian State in the republican period from the 

institutionalization and formulation of laws that promote access to education for all Brazilians. In our analysis, we 

opted for the method of historical-dialectical materialism understood as an instrument for capturing social facts, 

reality as praxis and in the interpretation, which enables the transformative intervention of reality and new 

syntheses in the plane of knowledge and in the plane of historical reality. 

 

Keywords: Right to education - Educational policies - State 

 

Introdução 

Inicialmente devemos compreender que os ideais da educação moderna justificam o 

sistema capitalista, e suas determinações englobam as mais variadas formas. As formulações e 

postulados liberais são hegemônicos desde meados do século XIX, que por sua vez estabeleceu 

diretrizes teóricas a serem seguidas. No campo educacional o liberalismo realçou as bases da 

livre concorrência, do individualismo e do desenvolvimento de habilidades e competências para 

suprir as demandas produtivas do capital. Mesmo levantando a bandeira da educação para 

“todos”, a educação serviria apenas como uma das formas da manutenção do poder pela 

burguesia. Romper com os postulados do antigo regime, vencer a barreira da ignorância e 

transformar a ignorância em cidadania.   
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Mesmo admitindo-se a relevância dos preceitos culturais, a educação burguesa, 

desconsidera a igualdade de condições, pois o próprio sistema capitalista é excludente. Para 

Saviani, esses pressupostos é a causadora de marginalidade, pois não equalizou e muito menos 

emancipou o homem, pelo contrário fez aumentar as contradições e a discriminação social, pois 

“a sociedade é concebida como essencialmente harmoniosa, tendendo à integração de seus 

membros” (SAVIANI, 2002, p.4).  

O vigente Estado capitalista não pode cumprir o compromisso de realizar o ideal da 

“Educação para Todos” pelo fato de o mesmo não pertencer a Todos.  As concepções marxistas 

de sobre Educação, Política e Estado não deixam dúvidas de que este último não pode ser o 

credor da Educação como emancipação humana. O Estado capitalista, tanto o da época de Marx 

quanto hoje é antidemocrático, guiado por interesses ideológicos, econômicos e políticos da 

classe (burguesa) economicamente dominante. O Estado burguês pode até defender e propor, 

na forma da lei e nos termos de documentos, o compromisso de realizar a “Educação para 

Todos”, porém, quando tiver que assumir as condições práticas para a realização deste 

compromisso, ele revela toda a sua incapacidade e parcialidade. Vejamos o histórico do 

desenvolvimento do direito à educação na história da educação brasileira e o papel do estado.  

 

Do início da república ao golpe de 1964 

 

Desde que o país deixou de ser Império e tornou-se uma República, as questões 

educacionais têm contribuído para acaloradas discussões, tanto entre especialistas quanto entre 

leigos. A República herdou do Período Imperial um contexto educacional bastante complicado, 

visto que a alfabetização das crianças não era preocupação do poder público.  

A República não representou transformação social ou educacional, visto que o limite 

existente na formulação de uma política educacional voltada para a população foi superior às 

possibilidades existentes com a nova organização política. Segundo a abordagem de Otaíza de 

Oliveira Romanelli, no período inicial da República o poder exercido pelas oligarquias rurais 

projetava no sistema escolar a mentalidade colonial; a burguesia industrial em ascensão tinha 

como referência a classe latifundiária e as classes emergentes não tinham afinidade com as 

camadas mais pobres da população e, ainda, viam a educação como possibilidade de 

preservação da estrutura aristocrática existente até então. Esse quadro fortaleceu um sistema 
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dual de ensino através de oportunidades educacionais diferenciadas, conforme a classe em que 

o indivíduo se encontrava: “de um lado, o ensino primário, vinculado às escolas profissionais, 

para os pobres, e de outro, para os ricos, o ensino secundário articulado ao ensino superior, para 

o qual preparava o ingresso ” (ROMANELLI, 1986, p. 67).  

A ausência de uma política educacional, enquanto proposta governamental, que pudesse 

oferecer à população acesso à escola primária e possibilidade de avanço no sistema educacional 

pode ser apontada como um limite político que não visualizava a escola como componente na 

construção de uma nação independente. As reivindicações pela elaboração de uma política 

educacional, pautada nas necessidades da população, emergem de movimentos não 

necessariamente ligados ao poder instituído.  

Uma das propostas mais importantes que reivindicava a elaboração de uma política 

educacional consistente encontra-se no documento elaborado por Fernando de Azevedo na 

década de 1930, endereçado ao Povo e ao Governo Brasileiro propondo a Reconstrução 

Educacional no Brasil. Esse documento ficou conhecido como “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova” e reafirmava a importância da educação tanto para o desenvolvimento do país, 

quanto para o desenvolvimento da cidadania para a população brasileira.  

Embora naquele momento histórico a discussão se centrasse na oferta da escola para 

todos, visto que a educação existente poderia ser considerada como privilégio para determinada 

camada da sociedade, podemos retirar do referido documento a sempre presente preocupação 

em demonstrar o quão relevante se torna o processo educacional para o desenvolvimento do 

povo, assim indicando a educação como possibilidade para alavancar o desenvolvimento 

econômico brasileiro e consequentemente possibilitar também o desenvolvimento da 

sociedade.  

Ao reconhecer a educação como direito de todos, enaltecendo a sua função 

eminentemente social e pública, o Manifesto dos Pioneiros dá um salto qualitativo na 

compreensão da temática educacional como essencial para o desenvolvimento da cidadania na 

nação em formação. Nesse sentido, é importante ressaltar o papel desempenhado no contexto 

do Manifesto, que trouxe em seu bojo as importantes reivindicações de uma educação pública, 

obrigatória, gratuita, leiga e igual para ambos os sexos.  

Chega-se, por esta forma, ao princípio da escola para todos, “escola comum ou única”, 

que tomando a rigor, só não ficará na contingência de sofrer quaisquer restrições, em países em 
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que as reformas pedagógicas estão intimamente ligadas com reconstrução fundamental das 

relações sociais. Em uma sociedade assentada na desigualdade, a proposição de uma educação 

conforme as “aptidões” ou “direito biológico” não nos parece realmente voltada para o direito 

à educação.  

Em uma sociedade de classes, a desigualdade é fundamental para a proposição de 

alternativas político-educacionais, pois a partir dela é que as propostas necessitam emergir, sob 

pena de ignorá-las e o discurso de igualdade não sair do plano das ideias, visto que a 

desigualdade existente ser determinante para o acesso ao saber sistematizado.  

Ao analisar o “Manifesto”, Dermeval Saviani chama a atenção para a natureza 

contraditória do documento ao expressar concepções diferentes e até divergentes ou 

incompatíveis, além de expressar, também, os interesses políticos de seus signatários. Em 

termos políticos o “Manifesto” expressa a posição de uma corrente de educadores que busca se 

firmar pela coesão interna e pela conquista da hegemonia educacional diante do conjunto da 

sociedade capacitando-se, consequentemente, ao exercício dos cargos de direção da educação 

pública tanto no âmbito do governo central como dos Estados federados (SAVIANI, 2007). No 

entanto, apesar das contradições e interesses “a educação é direito de todos e deve ser ministrada 

pela família e pelos poderes públicos”, a Constituição de 1934 ofereceu importante mostra sobre 

a necessidade de direcionar ações para o contexto educacional brasileiro. 

 No entanto, a mesma Carta Magna, ao estabelecer normas para o Plano Nacional de 

Educação e competências da União faz duas indicações que interferem substancialmente no 

acesso à educação enquanto direito de cidadania. A alínea “a” do Parágrafo Único do Art. 150 

previu que o ensino primário seria gratuito e de frequência obrigatória, porém, sem estabelecer 

a oferta obrigatória, o que não obrigou o poder público a envidar esforços para que a população 

tivesse acesso real à escola elementar. Isso fica mais evidente na alínea “e” do mesmo Parágrafo 

Único que previu a limitação da matrícula à capacidade didática do estabelecimento e seleção 

por meio de provas de inteligência e aproveitamento.  

Em termos práticos, a previsão de ensino gratuito e obrigatório teve pouco avanço real, 

visto que, o período de 1932 – 1936 teve uma “certa ampliação na organização escolar 

brasileira, mas insuficiente para sua transformação” (RIBEIRO, 1991, p. 105), ou seja, houve 

a ampliação da rede escolar, das matrículas em geral e do número de professores, mas, essa 

ampliação não foi acompanhada de melhora qualitativa significativa.  
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Embora a Constituição de 1934 tenha expressado em seu texto questões importantes 

para a educação, esse documento teve uma vida muito efêmera, devido ao processo social e 

político que o sucedeu. O golpe de Estado que instalou o Estado Novo trouxe consigo a outorga 

de uma nova Constituição a de 1937, a qual reprimiu muitas das conquistas educacionais 

expressas no texto constitucional anterior. Em relação à obrigatoriedade e gratuidade da 

educação primária, o texto constitucional de 1937 é mais enfático, ao declarar em seu art. 130 

que “ O ensino primário é obrigatório e gratuito”, apontando para a responsabilidade do poder 

público na garantia desse nível de ensino. No entanto, o mesmo artigo retira a responsabilidade 

do Estado com a gratuidade da oferta desse nível de ensino, quando estabelece que a gratuidade, 

porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados; assim, 

por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem, ou notoriamente não puderem 

alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a caixa escolar.  

Da mesma forma que a limitação de matrículas previstas na Constituição de 1934, a 

exigência de contribuição para a caixa escolar prevista na Constituição de 1937, além de 

demonstrar uma concepção limitada, senão estreita sobre a obrigatoriedade e gratuidade do 

ensino, pode ter contribuído para que a procura pela escola e a permanência nela se mostrassem 

de difícil efetividade.  

Quanto às questões práticas, podemos supor que a gratuidade parcial prevista no texto 

constitucional demonstra uma concepção discriminatória em relação às classes sociais que 

compõem a sociedade brasileira, fortalecendo a separação entre as mesmas. Até 1945, o ensino 

primário não foi o foco de atenção do governo central, estando sua organização vinculada aos 

governos estaduais, o que criava uma distorção em sua oferta, devido à falta de diretrizes gerais. 

Cada estado organizava esse nível de ensino, conforme os interesses localizados no espaço 

político de abrangência estadual e as reformas implementadas estavam vinculadas aos 

interesses expressos em tais políticas, o que contribuía para uma desigualdade regional em 

relação à educação oferecida à população (ROMANELLI, 1986, p. 160).  

O Decreto-lei nº 8529, de 02 de janeiro de 1946, também chamado de Lei Orgânica do 

Ensino Primário, traçou diretrizes para esse nível de ensino para todo o país, desdobrando-o em 

duas categorias de ensino: o ensino primário fundamental, destinado às crianças de sete a doze 

anos, sendo desdobrado ainda em ensino primário fundamental, com duração de quatro anos e 

o ensino primário complementar, com duração de um ano, acrescentado ao fundamental. O 
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Decreto-lei previa, ainda, o ensino primário supletivo, destinado aos adolescentes e adultos, 

com duração de dois anos.  

A tendência para a organização da educação brasileira baseou-se em reformas parciais, 

em que as urgências educacionais eram regulamentadas conforme os interesses daqueles que 

assumiam o controle político do país, sem um planejamento político-educacional amplo e que 

abrangesse o todo da educação brasileira, conforme preconizado pelo Manifesto dos Pioneiros 

em 1932. A Reforma do Ensino Primário, instituída pelo Decreto-lei 8529/46, além de 

possibilitar uma organização mais unitária do ensino primário no país, possibilitou um avanço 

na luta contra o analfabetismo, visto que a organização do ensino primário supletivo contribuiu 

para a “diminuição da taxa de analfabetismo, no final da década de 40 e toda a década de 50” 

(ROMANELLI, 1986, p.161). 

Na realidade nacional brasileira os princípios de gratuidade e obrigatoriedade do ensino 

se tornam extremamente importantes para a garantia de acesso e frequência à escola. Esses 

princípios foram contemplados na Reforma do Ensino Primário (Decreto-lei nº 8529 de 02 de 

janeiro de 1946). Quanto à gratuidade, o Decreto lei nº 8529/46, em seu art. 39 previa o ensino 

primário como gratuito, embora possibilitasse a organização de caixas escolares com a 

contribuição das famílias dos alunos. Quanto à obrigatoriedade, o art. 41 declarava que “o 

ensino primário elementar é obrigatório para todas as crianças nas idades de sete a doze anos, 

tanto no que se refere à matrícula como no que diz respeito à frequência regular às aulas e 

exercícios escolares”. A previsão legal não é garantia de transformação na realidade, a qual 

necessita de um conjunto de fatores que contribuem para essa transformação. A eficácia legal 

só é possível quando há um conjunto de ações extra e intra-escolares - ações governamentais, 

sociais e de organização interna do processo educativo - em prol de objetivos que tenham o 

compromisso de interferir no contexto existente, ou seja, a legislação só será eficaz se as 

pessoas envolvidas no processo estiverem realmente comprometidas com a sua aplicação.  

Uma lei, por mais avançada que seja, pode tornar-se letra morta no campo de sua 

execução, assim como uma lei retrógrada pode contribuir para avanços no contexto, 

dependendo dos homens que a aplicam. Em um país recém-saído de um regime escravocrata, 

onde a sociedade foi formada com base em privilégios e a organização produtiva ainda estava 

em estágio inicial de industrialização, a importância da educação formal ainda não era 

valorizada pela população e o poder público muitas vezes pautava suas ações pela inércia. 
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Também não havia mecanismos formais de cobrança cumprimento dos dispositivos legais de 

gratuidade e obrigatoriedade, tanto pela população quanto pelo poder público. A necessária 

previsão de um planejamento político-educacional para todo o país somente foi manifestada na 

promulgação da Constituição Federal de 1946 através da previsão de que “Compete à União 

legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional” (art. 5º, inciso XV, alínea „d‟). No 

entanto, o cumprimento desse dispositivo constitucional somente foi efetivado com a Lei 4024, 

de 20 de dezembro de 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É importante 

ressaltar que a Constituição de 1946 declara a educação como direito de todos (art. 166) e o 

ensino primário como obrigatório e gratuito (art. 168, I e II). Essa previsão constitucional pode 

ser considerada como uma garantia da educação como um dos componentes necessários para a 

cidadania do povo brasileiro, uma vez que possibilita que todos frequentem a escola, sem 

qualquer restrição legal. Eis o texto constitucional: Art. 168. A legislação do ensino adotará os 

seguintes princípios: I – o ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional; II – 

o ensino primário oficial é gratuito para todos; o ensino oficial ulterior ao primário sê-lo-á para 

quantos provarem falta ou insuficiência de recursos.  

Para que a educação se efetive como um dos elementos da cidadania precisa de 

implementação adequada, ou seja, além da revisão legal, necessita de vontade política e 

recursos adequados para a sua garantia, ou seja, necessita de instituições que estejam 

organizadas e preparadas para esse trabalho educativo. A Constituição de 1946 previa a 

aplicação percentual de recursos públicos no setor educacional, o que demonstra uma 

preocupação na oferta de condições mínimas para que o direito à educação fosse minimamente 

assegurado. O art. 169 previa a aplicação da União, Estados e Distrito Federal de nunca menos 

de dez por cento e dos Municípios a aplicação de nunca menos de vinte por cento de suas rendas 

na manutenção e desenvolvimento do ensino. Considerando a educação como um direito social, 

podemos inscrever a Constituição de 1946 e a previsão de recursos para aplicação no setor 

educacional como um compromisso público de garantia para a efetividade de tal direito, 

principalmente quando os princípios de obrigatoriedade e gratuidade se mostram tão explícitos 

no texto constitucional, mesmo que tal compromisso não tenha efetividade na prática da política 

educacional, conforme a história vem demonstrando, visto que o Brasil ainda persegue, nos dias 

atuais, essa questão.  



 

332 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Depois de uma longa tramitação, que, em 20 de dezembro de 1961, é sancionada a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4024/61), a qual pode ser considerada como 

um grande passo para a unificação do ensino no país. Todavia, essa sancionou as distorções 

existentes, não modificando substancialmente o sistema educacional. A Lei 4024/61 previa a 

obrigatoriedade do ensino primário, apontando para o avanço em relação à declaração do direito 

à educação ao tal nível de ensino como obrigatório. Art. 27. O ensino primário é obrigatório a 

partir dos sete anos e só será ministrado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois 

dessa idade poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos correspondentes ao seu 

nível de desenvolvimento, doença ou anomalia grave da criança (Parágrafo único do art. 30).  

Tais previsões induzem o entendimento de desobrigação do poder público para com a 

obrigatoriedade em assegurar escolarização para as crianças em idade escolar. Se atentarmos 

para o fato de que, na época, a maioria da população ativa da nação ganhava um salário que não 

era suficiente para a simples sobrevivência; que a parte não ativa da população adulta, assim o 

era por causa do desemprego e constituía um contingente superior à população ativa; que a 

economia de subsistência geradora de um estado de pobreza crônico ocupava a maior parte do 

território nacional e, finalmente, que, segundo dados do censo escolar de 1964 (portanto 3 anos 

depois da vigência da lei), nesse ano, 33,7% das pessoas de 7 a 14 anos não frequentavam 

escolas, em sua maioria por falta destas, a conclusão a que se pode chegar, quanto ao art. 30 da 

Lei de Diretrizes e Bases, é que os poderes públicos simplesmente resolveram oficializar uma 

situação anormal existente, sem se darem o cuidado de corrigi-la ou pelo menos atenuá-la 

(ROMANELLI, 1986, p. 181.)  

A situação apontada pela autora acima citada não reduz a importância da Lei 4024/61 

quanto à obrigatoriedade das crianças em idade escolar frequentarem a escola, pois, ainda que 

precário o atendimento, o ensino primário foi previsto com certo grau de importância, visto que 

tanto o poder público quanto pais ou responsáveis seriam responsáveis pelas referidas 

matrículas. Mais uma vez faltava a previsão de mecanismos adequados para que tal previsão 

rompesse com a mera prescrição formal e fosse revestida de ações efetivas, as quais poderiam 

colaborar significativamente para que a população avançasse na efetivação do direito à 

educação.  

O poder público mostrou-se incapaz de efetivar os mecanismos adequados para cumprir 

o dispositivo legal, seja ampliando o número de vagas e escolas, a contratação de professores 
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formados para tal tarefa e, ainda, instituir mecanismos que fiscalizassem e garantissem que os 

pais ou responsáveis matriculassem as crianças, além de destinar recursos adequados para tal. 

Dessa forma, a previsão ficou no nível da formalidade e não no da realidade concreta dos 

brasileiros. No contexto da implementação dos dispositivos da Lei 4024/61, e atendendo 

dispositivo constitucional, em 1962 o Conselho Federal de Educação aprovou o Plano Nacional 

de Educação que teve, dentre inúmeras metas, a de garantir a matrícula até a quarta série de 

100% da população escolar de 7 a 11 anos. Essa meta, apesar de não alcançada, é importante 

por demonstrar a necessidade de assegurar que as crianças em idade escolar tivessem, pelo 

menos, acesso à escolarização formal. Infelizmente, passado, hoje, quase meio século, o Brasil 

ainda não conseguiu atingir a meta estabelecida naquele Plano Nacional de Educação. A 

extensão da escolaridade parece ter sido uma meta bastante importante, mas a produtividade do 

sistema deixou a desejar, pois os altos índices de reprovação faziam com que os alunos se 

evadissem ou permanecessem no sistema sem avanços significativos.  

 

Período da Ditadura civil-militar 

 

Durante o período de ditadura militar e sob a égide da Constituição de 1967, reformulada 

pela Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 1969, o direito à educação no Brasil não 

sofreu mudanças substanciais, o que demonstra a desconsideração do regime pela instrução e 

formação intelectual da população, principalmente em relação aos anos iniciais de 

escolarização. Sob a influência de acordos internacionais, em 1971 foi aprovada a Lei 5692, 

que propunha uma reforma no ensino em relação ao antigo ensino primário e médio (ginasial e 

colegial), instaurando o ensino de 1º e 2º graus. Para o objetivo deste texto convém ressaltar o 

disposto logo no início da referida lei, o  Art. 1º. O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo 

geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto-realização, qualificação para o trabalho e prepara para 

o exercício consciente da cidadania.  

Para cumprir esse objetivo foi realizada uma reestruturação do ensino, ocorrendo a 

ampliação da obrigatoriedade escolar de 4 para 8 anos, através da fusão dos cursos primário e 

ginásio. Essa organização visava extinguir a seletividade existente pelo exame de admissão ao 

ginásio e, ainda, instituiu a obrigatoriedade escolar para os alunos de 7 a 14 anos. Em relação à 
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educação enquanto direito da população, a iniciativa pode ser considerada como um avanço. 

Mas, mais uma vez,, porém, a obrigatoriedade prevista torna-se letra morta, pois não existiam 

recursos materiais e humanos para atender a demanda existente, além de a própria lei 

estabelecer a possibilidade de antecipação da iniciação para o trabalho quando a obrigatoriedade 

não fosse alcançada.  

É importante ressaltar que a grande maioria dos iniciantes do 1º grau - em torno de 80% 

- não conseguiam sobreviver ao sistema e iniciar o 2º grau, o que demonstra uma organização 

escolar que não conseguia atingir o objetivo de assegurar o direito à educação à população. 

Mais uma vez a previsão legal não garantiu o direito de estar e aprender na escola. A 

organização escolar seriada, a cultura de privilégio aos melhores contribuiu para que o acesso 

à escola fosse mero detalhe na garantia do direito à educação. Estar na escola não significa, 

necessariamente, estar aprendendo na escola. Os limites internos da organização escolar e as 

condições externas impediam que os alunos avançassem e usufruíssem a oportunidade de 

acesso à escola.  

A Constituição de 1988 tentou dar conta das profundas mudanças ocorridas em nosso 

país na economia, nas relações de poder e nas relações sociais globais, nos últimos 20 anos, 

introduzindo temas, redefinindo papéis, incorporando às instituições sociais segmentos 

historicamente marginalizados, sem, no entanto, alterar substantivamente as relações sociais 

vigentes. Isso se justifica devido ao empenho do governo da época em direcionar suas ações 

baseadas num discurso de “tudo pelo social”, além de ter o compromisso em romper com as 

amarras do militarismo ainda presente.  

A Constituição Federal de 1988 significou o resultado da correlação de forças entre os 

defensores de reabertura política, os resquícios do autoritarismo e burocratismo militar e os 

interesses privados no novo contexto político e econômico. Em seu preâmbulo, a Constituição 

de 1988, anuncia a instituição de um Estado Democrático, destinado a assegurar, dentre outros 

preceitos, o exercício dos direitos sociais e individuais como valores supremos de uma 

sociedade. O Estado Democrático de Direitos pressupunha a ampliação dos direitos sociais. A 

Constituição da transição, além de delimitar, modernizando, o arcabouço institucional das 

relações econômicas, teve seu ponto de inflexão na delimitação dos marcos institucionais de 

maior socialização do poder.  
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 O Estado Democrático de Direito é previsto já no parágrafo único do art. 1º que diz: 

“Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição”. Ao declarar que “todo poder emana do povo”, a Constituição 

assegura de forma ampla a soberania popular. É dessa potência que se pode entender por que a 

legislação ganha sentido, legitimidade e prestígio. Contrariamente à lei da força, a força da lei 

é a ordem jurídica nascida da vontade popular que vai se impondo como o modo normal de 

funcionamento da sociedade, como lugar de igualdade de todos e como produto da própria 

cidadania. Será, pois, no reconhecimento da cidadania como capacidade de alargar o horizonte 

de participação de todos nos destinos nacionais que a legislação volta à cena. O reconhecimento 

da cidadania conduz à compreensão de que é “ um ato pelo qual se dá a todos o conhecimento 

da legislação em termos de direitos, deveres, obrigações e proibições, além do funcionamento 

organizacional de uma sociedade”.  

Sendo o ordenamento jurídico primeiro, a partir do qual se fundamentam todas as 

demais leis e normatizações, a Constituição assume papel de destaque no ordenamento legal no 

País. Nesse sentido, seria necessário que todos conhecessem a legislação organizadora da vida 

individual e coletiva, mas num país profundamente excludente, como é o Brasil, essa exigência 

se torna irreal, já que a grande maioria da população brasileira não tem acesso aos bens 

culturais, e muito menos à compreensão sobre a importância do conhecimento do ordenamento 

jurídico. Somente aos mais instruídos e pertencentes a uma classe social elevada é natural o 

direito de conhecer os preceitos legais. Isso é considerado “normal” numa sociedade como a 

brasileira, pois os mais pobres e menos letrados continuam excluídos das discussões sobre a 

organização do País.  

Temos no Brasil hoje 12 milhões de analfabetos. Para efeito deste estudo, mostra-se 

essencial que o capítulo III da Constituição Federal, na seção intitulada “Da Educação”, seja 

aqui abordado, no intuito de tornar mais clara a compreensão de direito à educação assegurado 

na Carta Magna. Antes mesmo do capítulo que trata especificamente da Educação, a 

Constituição assim assinala em seu artigo 6º: “ São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”. A educação é, assim, um direito 

social fundante da cidadania e o primeiro na ordem das citações. 
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 Isso equivale dizer que sem educação não pode haver cidadania. Também o pleno exercício da 

democracia encontrar-se-á entravado se esse direito social não for amplamente assegurado à 

população.  

É importante se saber, por exemplo, que o Título II, Capítulo I, art. 5º da nossa 

Constituição garante uma lista infinda de direitos civis dentre os quais muitos têm a ver com 

educação. Cito alguns: a igualdade jurídica entre homem e mulher, a liberdade de consciência 

e de expressão, a liberdade de associação, a condenação a todo tipo de maus-tratos e a 

condenação ao racismo como crime inafiançável.  

Sendo assim, a educação colocada como direito de todos e dever do Estado e da família 

é entendida como primordial para o desenvolvimento do ser humano, para que este exerça 

plenamente a cidadania e, de quebra, obtenha qualificação para o trabalho. O status dado à 

educação é tão importante que o ensino gratuito e obrigatório (ensino fundamental) tornou-se 

direito público subjetivo nos termos do art. 208. Após a declaração, no texto constitucional, do 

direito à educação à totalidade da população, convém analisar sob quais princípios a educação 

e o ensino estão assentados. O artigo 206 elenca alguns princípios sob os quais o ensino deve 

ser ministrado e dentre os quais torna-se necessário destacar os seguintes, por estarem 

diretamente vinculados à temática em questão neste texto: Art. 206. O ensino será ministrado 

com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na 

escola: (...) IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; O cumprimento 

destes princípios, ao que parece, está ligado à garantia do direito à educação através da previsão 

de igualdade de condições e não igualdade de oportunidades para o acesso e permanência na 

escola, evidenciando-se a preocupação do legislador em assegurar educação para todos. 

Todavia, para atender o inciso I, torna-se necessário uma nova reorganização social 

comprometida com a superação da exclusão sob a qual se edifica a sociedade brasileira, o que 

torna esse dispositivo com poucas possibilidades de se efetivar de maneira prática.  

Os pobres, que são a maioria da população brasileira, ficam totalmente dependentes das 

políticas sociais compensatórias para que a previsão constitucional tenha alguma possibilidade 

de efetivamente ser cumprida. O inciso IV do art. 206 prevê a gratuidade do ensino público, o 

que implica em o ensino ser oferecido sem nenhum tipo de ônus, seja pecuniário ou não.  

Na prática, a gratuidade do ensino público não é “tão gratuita” assim; o ônus existe, seja 

velado ou não, através de doações e contribuições espontâneas ou quaisquer outras 
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denominações que sejam criadas para justificar sua necessidade, fruto da desobrigação do 

Estado com a educação pública. Os dispositivos constitucionais em uma sociedade onde os 

indivíduos usufruem de igualdade real e não apenas formal deveriam ser impositivos e não 

facultativos. No entanto, esse não é o caso da sociedade brasileira, onde a divisão de classes e 

o distanciamento entre elas é determinante para as relações entre a efetividade concreta dos 

direitos do cidadão e a previsão legal. Embora os dispositivos constitucionais se efetivem na 

materialidade social conforme os interesses de classe, é preciso compreender que eles 

demonstram uma intencionalidade, dando indicativos para a efetivação do direito à educação 

na atualidade. No entanto, a sua efetivação depende, também, de instituições que garantam o 

cumprimento das exigências legais de forma igualitária. Não podemos desconsiderar que a 

criação e manutenção de tais instituições são de responsabilidade do poder público. A 

Constituição deveria, em tese, ser conhecida de todos e efetivamente cumprida. A qualidade da 

educação brasileira está prevista e se traduz no conjunto de ações que necessitam ser colocadas 

em prática e não apenas constarem do texto escrito. 

Podemos elencar algumas contradições existentes entre aquilo que se prevê e o que 

efetivamente é colocado em prática. Para tanto, os preceitos constitucionais devem se realizar 

na materialidade concreta, na própria realidade brasileira, possibilitando um avanço qualitativo 

nos processos educacionais. Um Brasil uno em sua multiplicidade, moderno e efetivamente 

democrático será realidade quando oferecer ao seu povo reais condições de inclusão e 

cidadania. Isso possibilitará o rompimento com uma realidade perversa e dualista de um 

passado ainda presente.  

Embora a Constituição Brasileira possa estar eivada de contradições, se suas prescrições 

fossem vivenciadas concretamente pela totalidade da sociedade, poderia desenvolver 

possibilidades para a superação da realidade excludente, na qual a maioria da população se 

encontra. Tanto a Constituição Federal de 1988, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei 9394/96 preveem a obrigatoriedade e gratuidade da escola pública para o ensino 

fundamental. Embora esses dispositivos legais não sejam garantia de mudança na realidade 

existente, podem ser considerados como um avanço, ainda mais quando se cria a possibilidade 

de que o ensino fundamental tenha maior duração.  

Em 2001 quando o Plano Nacional de Educação entrou em vigor, através da Lei 10.172, 

de 09 de janeiro daquele ano, houve a possibilidade de ampliação da duração do ensino 
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fundamental. Aquele documento, ao fazer um diagnóstico do Ensino Fundamental no país e 

analisar a situação do inchaço de matrículas existentes no ensino fundamental causada pela 

distorção idade-série, apontou para a possibilidade da criação de um ensino fundamental com 

duração de nove anos, estabelecendo em seus objetivos e metas tal intenção. Ampliar para nove 

anos a duração do ensino fundamental obrigatório com início aos seis anos de idade, à medida 

que for sendo universalizado o atendimento na faixa de 7 a 14 anos. Nota-se uma preocupação 

com a necessidade de oportunizar mais tempo na escola para os alunos do ensino fundamental, 

ampliando-se a duração do mesmo.  

Essa preocupação mostra-se importante no contexto político educacional brasileiro visto 

que inúmeras propostas implementadas se mostraram ineficazes em relação ao compromisso 

de assegurar o direito à educação de milhares de brasileiros. O ensino fundamental, conforme 

previsto constitucionalmente, é obrigatório e gratuito, sendo dever do Estado a sua garantia. 

 Portanto, ao ampliar o ensino fundamental para 9 anos, incluindo as crianças de 6 anos, 

o poder público não pode fazê-lo parcial ou facultativamente, mas, sim, oportunizando acesso 

de todos os alunos que se enquadrem nos requisitos, podendo, inclusive, ser responsabilizado 

pelo não oferecimento ou pela sua oferta irregular, conforme previsto no § 2º do artigo 208 da 

Constituição Federal. Com a sanção da Lei 11.274/06, em fevereiro de 2005, o ensino 

fundamental de 9 anos se tornou obrigatório no País, com matrícula dos alunos aos 6 anos de 

idade, alterando os artigos 32 e 87 da Lei 9394/96. O art. 32 passou a vigorar com a seguinte 

redação “O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola 

pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. 

Assim, conforme previsto legalmente, os Municípios, e supletivamente o Estado e a 

União, deverão: matricular todos os educandos a partir dos 6 (seis) anos de idade no ensino 

fundamental (conforme previsto na alteração dada ao art. 87, § 3º, I da Lei 9394/06). Isso quer 

dizer que a obrigatoriedade para esse nível da educação básica ficou estabelecida para as 

crianças que completassem 6 anos de idade. Essa medida pode ser considerada como 

extremamente significativa em um país onde a maioria das crianças pequenas não frequenta 

qualquer instituição de educação formal, e, portanto, o acesso mais cedo à escola pode 

contribuir significativamente para a conquista da cidadania. Mas, é preciso ressaltar que apenas 

ampliar o tempo de duração da escolaridade obrigatória sem criar mecanismos que possibilitem 

a permanência e aprendizado dos alunos na escola é medida que permanece no campo da utopia. 
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 Na perspectiva de contribuir para o usufruto da cidadania por todos os brasileiros, a 

ampliação da escolaridade obrigatória carrega consigo a responsabilidade em reorganizar a 

educação como um todo, visando ultrapassar o simples acesso à escola, ampliando as 

possibilidades de aquisição dos conhecimentos para toda a população. Quando isso não 

acontece a cidadania fica mutilada e como tal deixa de existir. 

Em relação ao ensino médio hoje se estendeu a obrigatoriedade do atendimento à 

população de 15 a 17 anos, a ser implementada progressivamente até 2016, foi estabelecida 

pela Emenda Constitucional nº 59, em 2009 e consta da meta 3 do Plano Nacional de Educação 

- PNE (BRASIL, 2014), entretanto a maior parte dos jovens continuam fora da escola.  

Para colocar de vez o ensino médio a serviço dos interesses do mercado Michel Temer, 

aprofundando a política privatista dos gerenciamentos anteriores, estabeleceu arbitrariamente a 

Medida Provisória de emenda à LDB intitulada MP 746/2016 que é uma das mais agressivas 

medidas da chamada Reforma do Ensino Médio. A Medida Provisória N.º 746/2016, convertida 

no Projeto de Lei N.º 34/2016, aprovada como Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017 é 

compreendida como contrarreforma no Ensino Médio. Essa lei está articulada à Base Nacional 

Comum Curricular aprovada pelo Conselho Federal de Educação em 15 de dezembro de 2017. 

São políticas formuladas a partir de concepções empresariais, pois na elaboração desses 

documentos estavam presentes os chamados “parceiros” pelos agentes públicos. Trata-se de 

instituições financeiras, grandes empresas nacionais e estrangeiras, fundações privadas, etc., 

que compõe o reacionário Movimento Todos pela Educação, organização empresarial que vem 

ditando as políticas educacionais brasileiras nos últimos anos. 

Diante deste desafio, o estado brasileiro buscou reverter a lógica existe há séculos, 

elaborando uma nova política em educação nos últimos 30 anos, no qual se buscou a 

universalização da educação, obrigando o ensino fundamental (e agora o médio) à todos os 

jovens em idade escolar. Além disso, abriu para a iniciativa privada o mercado da formação 

profissional em nível técnico e superior, buscando recuperar o tempo perdido na formação da 

força de trabalho e do capital humano suficiente para o desenvolvimento do capitalismo no país, 

além, é claro, abrindo um novo ramo lucrativo para o capital.  

Os dois governos de Fernando Henrique Cardoso adotaram medidas que expandiram as 

matrículas na escola pública ao mesmo tempo que houve a intensificação do processo de 

privatização da educação, especialmente a superior brasileira. Iniciada nos anos da ditadura 
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militar, especialmente após a Reforma Universitária de 1968, a expansão desse nível de ensino 

colocou o Brasil como um dos países com maior índice de privatização na educação superior, 

na América Latina e no mundo. Houve uma tentativa de desmonte do sistema de ciência e 

tecnologia e da pós-graduação, mediante as políticas de privatização, flexibilização e 

desresponsabilizarção implementadas pelo Estado, em consonância com as orientações 

emanadas dos organismos multilaterais.  

No governo Lula e Dilma apesar de algumas políticas de expansão da Universidade 

Pública e da extensão ao direito à educação superior, por meio do Prouni, além de prever cotas 

a jovens negros ou indígenas. Esse conjunto de medidas mudou o perfil da educação superior 

no País, mas não se interrompeu o processo de privatização. Hoje cerca de 80% das matrículas 

do ensino superior se encontra nas instituições privadas. 

O direito a educação pública a ser provido pelo Estado está cada vez mais restrito. O ensino 

médio e superior está sendo privatizado a passos largos.  

Do panorama histórico aqui traçado, a conclusão a que se pode chegar é a de que foi 

mais fácil expandir o sistema do que fazê-lo cumprir sua função de promover aprendizagem às 

crianças e aos jovens brasileiros. Nesse início do século XXI, é possível afirmar que o Brasil 

tem escolas, mas o problema é que elas são precárias e o ensino tem sérios problemas com a 

qualidade.  Democratizou-se a escola, mas não se democratizou o conhecimento às classes 

populares. A cada dia mais se esvazia a escola de conhecimentos científicos, oferecendo um 

ensino pragmático e utilitário para atender ao mercado de trabalho. 

Como diria Karl Marx, o Estado é o comitê central da classe dominante. O Estado 

burguês, como legítimo representante desta classe, vai buscar por meio de seu instrumento, a 

escola oficial institucionalizada, construir na sociedade os valores ideológicos da burguesia. O 

domínio da burguesia sobre a sociedade baseia-se, entre outras coisas, no domínio ideológico. 

Impor sua visão de mundo é a principal característica da educação formal executada nas escolas 

públicas. O conhecimento tem sempre um caráter de classe, é sempre um conhecimento de 

classe.  

O compromisso do educador com a verdade transformadora é importante nesta ação e, 

assumindo este compromisso, estará assumindo a defesa e luta de uma classe:  

 

[...] numa sociedade dividida em classes, a classe dominante não tem interesse na 

manifestação da verdade já que isso colocaria em evidência a dominação que exerce 
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sobre as outras classes. Já a classe dominada tem todo o interesse em que a verdade 

se manifeste porque isso só viria patentear a exploração a que é submetida, instando-

a a se engajar na luta de libertação. (Saviani, 2009, p. 79). 

 

  É nesse sentido que ganha importância as organizações de classe, principalmente 

aquelas ligadas a categoria dos trabalhadores em educação. As entidades sindicais devem ter 

consciência de que, além de organizarem e dirigirem as lutas econômicas, ser também 

formadora de agentes para atuarem enquanto educadores militantes de uma causa. É importante 

destacar neste momento que cabe aos movimentos sociais, principalmente o movimento 

sindical docente, a construção de um projeto contra hegemônico de educação. 

 

Conclusão 

 

A partir dos elementos expostos, conclui-se que a criação da escola, desde a sua gênese, 

é correlata à divisão social do trabalho, da instituição da propriedade privada e, 

consequentemente, da divisão da sociedade em classes. Criada para atender a uma determinada 

parcela da sociedade, percebeu-se que a escola, no transcorrer do processo histórico da 

humanidade, não fez mais que propagar as ideias da classe que detinha o poder nas mãos. Ao 

propor uma escola pública, gratuita e estatal, o Estado, como representante dessa classe, propôs 

ideologicamente uma educação democrática que atenderia a toda a população, sem distinção de 

classes. No entanto, seria impossível atender aos interesses de toda uma sociedade que 

estruturalmente está dividida em classes antagônicas, ou seja, burguesia e proletariado, ricos e 

pobres. 
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GT 02: Políticas Educacionais 

 

RESUMO: Este artigo tem por objetivo analisar as influências neoliberais no campo da educação brasileira por 

via dos organismos multilaterais a partir da análise do documento Aprendizagem para Todos: investir nos 

conhecimentos e competências das pessoas para promover o desenvolvimento, elaborado pelo Banco Mundial 

(BM) em 2011, a fim de caracterizar como essas influências neoliberais impactaram na formação do ser social. 

Trata-se de uma análise bibliográfica a partir de Paulo Netto e Braz (2006), Pinto (2010), Evangelista (2010), 

Libâneo (2016) e outros. Ao final chega-se ao resultado que o modelo de educação proposto pelo Banco Mundial, 

não contribui para a formação do ser social integral, mas sim para a alienação do mesmo perante a sociedade. 

 

Palavras-chave: Educação. Ser social. Banco Mundial. 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze neoliberal influences in the field of Brazilian education through 

multilateral organizations based on the analysis of the document Learning for All: investing in knowledge and 

skills of people to promote development, prepared by the World Bank in 2011, in order to characterize how these 

neoliberal influences impacted on the formation of the social being. It is a bibliographical analysis from Paulo 

Netto and Braz (2006), Pinto (2010), Evangelista (2010), Libâneo (2016) and others. In the end, we arrive at the 

result that the model of education proposed by the World Bank, does not contribute to the formation of the integral 

social being, but to the alienation of the same before the society. 

 

Keywords: Education. Be social. World Bank. 

 

 

Introdução 

O marco que separa o homem do macaco é o trabalho. A partir do desenvolvimento do 

trabalho o homem assumiu uma nova relação com a natureza, transformando-a conscientemente 

para a satisfação de suas necessidades, e ao mesmo tempo, transformando a si mesmo. Desde 

modo, enfatiza-se que a transformação da natureza efetivada pelo homem tem uma 

especificidade distinta da transformação realizada pelos demais animais, visto que, estes 

também transformam a natureza quando atendem as condições imediatas e materiais para sua 

sobrevivência, a fazem a partir do seu instinto. O homem por sua vez, projeta suas ações em 

nível de sua consciência. 
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A partir do trabalho, houve também o desenvolvimento da sociedade, uma vez que o 

trabalho é uma atividade teleológica e coletiva (PAULO NETTO, BRAZ, 2006). Com o 

trabalho exercido coletivamente, surgiu um novo tipo de ser, o ser social. 

Apesar desse processo ter ocorrido a milhares de anos, a condição originária do ser 

social não é dada biologicamente ao homem, ou seja, o homem não nasce ser social. Ele precisa 

ser construído enquanto ser social, precisa ser ensinado o homem precisa ser educado. Visto 

que, a educação é o processo pelo qual o homem se integra a sociedade (PINTO, 2010), e assim 

como o trabalho é uma ação teleológica, com fins previamente estabelecidos.  

No Brasil, assim como em outros países da América Latina, que tem seus sistemas 

econômicos enraizados pelo neoliberalismo, os fins da educação perpassam por fortes 

influências dos organismos internacionais, principalmente do Banco Mundial (BM). 

A partir da década de 1990, o Banco Mundial começou a desenvolver inúmeros 

documentos com objetivos e finalidades para a educação desses países, dentre os quais o Brasil 

não fica alheio. Tais documentos em sua maioria, apresentam sinteticamente uma concepção 

de educação estritamente voltada à formação para o mercado de trabalho, banalizando a 

formação integral do indivíduo. 

Considerando os limites deste estudo, não temos aqui a pretensão de analisar todos os 

documentos desenvolvidos pelo Banco Mundial ao longo dos anos, assim, esse trabalho tem 

por objetivo analisar as influências neoliberais no campo da educação brasileira por via dos 

organismos multilaterais, a partir da análise do documento Aprendizagem para Todos: investir 

nos conhecimentos e competências das pessoas para promover o desenvolvimento, elaborado 

pelo Banco Mundial em 2011. 

Para alcançarmos tal objetivo, fizemos uma análise bibliográfica a partir de Paulo Netto 

e Braz (2006), que discutem a questão do ser social; Pinto (2010) que trata sobre o conceito de 

educação; Evangelista (2010) e Libâneo (2016), que abordam a influência dos organismos 

internacionais na educação, entre outros. 

 

A formação do homem em ser social 

O homem é o único ser que modifica a natureza conscientemente para obter matérias a 

fim de satisfazer suas necessidades. Esse processo de modificação da natureza é denominado 

trabalho, nas palavras de Marx (2004): 
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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. (MARX, 2004, p. 36) 

 

  

Essa ação que o homem exerce sobre a natureza, denominada trabalho, é uma ação 

teleológica, uma vez que o homem idealiza e executa para uma finalidade em sua consciência 

antes de realiza-la, assim, o trabalho é um ato teleológico.  

Além de ser teleológico, o trabalho também é uma atividade coletiva. Segundo Paulo 

Netto e Braz (2006), o trabalho por ser uma atividade coletiva não só criou a sociedade, como 

também criou o próprio ser social, nas palavras dos autores: 

 

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 – numa espécie de salto que fez emergir um novo tipo de ser, distinto do ser 

natural [...]: o ser social. (PAULO NETTO, BRAZ, 2006, p. 34).  

 

Desse modo, a partir do trabalho se desenvolveu um novo ser, nunca antes vistos, um 

ser complexo e com novas características, o ser social. Tal desenvolvimento é caracterizado 

pelos autores supracitados como o processo de humanização: 

 

[...] o desenvolvimento do ser social [...] pode ser descrito como o processo de 

humanização dos homens, processo através do qual as determinações naturais, sem 

deixar de existir, jogam um papel cada vez menos relevante na vida humana. O 

desenvolvimento do ser social significa, pois, que, embora se mantenham as 

determinações naturais, elas são progressivamente afastadas, empurradas para trás, 

sofrendo um recuo. [...] O homem, portanto, é natureza historicamente 

transformada. (PAULO NETTO, BRAZ, 2006, p. 39).  

 

Esse novo ser social é diferente dos demais seres por apresentar tais características: 

 

1. Realizar atividades teleologicamente orientadas; 
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2. Objetivar-se material e idealmente; 

3. Comunicar-se e expressar-se pela linguagem articulada; 

4. Tratar suas atividades e a si mesmo de modo reflexivo, consciente e 

autoconsciente; 

5. Escolher entre alternativas concretas; 

6. Universalizar-se; e 

7. Socializar-se. (PAULO NETTO, BRAZ, 2006, p. 41). 

 

As características do ser social acima citadas, são constitutivas ao processo de 

humanização do homem, isto é, do desenvolvimento do homem em ser social, cujo 

configurações tem uma raiz comum, o trabalho. Aqui, tem-se a diferença central, quiçá a 

basilar, no que se refere a relação dos animais e nós humanos, visto que é a partir dela que se 

cria a possibilidade de existir outras diferenças, como linguagem e a educação por exemplo. 

Sobre esta questão, Tonet (2009) assinala que: 

 

[...] entre o trabalho e as outras atividades existe uma relação de dependência 

ontológica, de autonomia relativa e de determinação recíproca. Dependência 

ontológica de todas elas em relação ao trabalho, pois este constitui o seu fundamento. 

Autonomia relativa, pois cada uma delas cumpre uma função que não resulta 

mecanicamente de sua relação com o trabalho. Determinação recíproca, pois todas 

elas, inclusive o trabalho, se relacionam entre si e se constituem mutuamente nesse 

processo. (TONET, 2009, p. 07). 

 

Admitindo esta premissa, chama-se atenção para a questão de que as condições 

propicias para a ação planejada e teleológica do homem, em sua intervenção objetiva na 

natureza não é concedida biologicamente, ou melhor, o homem não nasce geneticamente apto 

a realizar as atividades planejadas com vistas a fins, logo, consta uma única condição, aprender, 

o homem precisa ser educado.  

A educação em sentido amplo, isto é, transcendente a qualquer sociabilidade, se 

constitui no ato de transmissão de conhecimentos historicamente produzidos pelo homem, isto 

é, habilidades, valores, comportamentos e entre outros, assim, educação é uma pratica social, 

com relações mediadas entre os próprios seres sociais, ainda que se possa estar relacionada ou 

não com o trabalho a educação não é uma relação mediada entre homem e natureza. 

Feito estas breves considerações, infere-se que o trabalho é a categoria fundante do ser 

social, logo, a forma da sua organização incidirá diretamente na forma da sociabilidade, visto 

que em sua esteira, advém todas as outras atividades humanas – com a devida atenção da 
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dependência ontológica, da autonomia relativa e da determinação recíproca – inclusive a 

educação. 

Isto posto, para efeito objetivo deste estudo, que busca estabelecer breves relações entre 

as mudanças no mundo do trabalho e o campo da educação no contexto do século XXI, a partir 

da análise das influências neoliberais no campo da educação brasileira, por via dos organismos 

multilaterais, considerando como objetivo de estudo o documento Aprendizagem para Todos: 

investir nos conhecimentos e competências das pessoas para promover o desenvolvimento, 

elaborado pelo Banco Mundial em 2011. 

 

A educação e sua função social  

Segundo Pinto (2010), “a educação é o processo pelo qual a sociedade forma seus 

membros à sua imagem e em função dos seus interesses” (p. 31), assim sendo, a educação tem 

o papel de integrar o homem a sociedade, a fim de que os interesses coletivos sejam alcançados. 

Ainda segundo o autor, a:  

 

[...] educação é formação (Bildung) do homem pela sociedade, ou seja, o processo 

pelo qual a sociedade atua constantemente sobre o desenvolvimento do ser humano 

no intento de integrá-lo no modo de ser social vigente e de conduzi-lo a aceitar e 

buscar os fins coletivos. (PINTO, 2010, p. 32). 

  

Desse modo, a educação, assim como o trabalho, também é teleológica, pois tem fins 

previamente estabelecidos. Mas quem determina os fins para a educação? Segundo o autor 

supracitado, “quem determina os fins da educação são os interesses dos grupos que detém o 

comando social” (PINTO, p. 35), que no âmago de um de país como o Brasil, organizado sob 

o modo de produção capitalista de forte convergência neoliberal, percebe-se como traços 

determinantes na educação, as fortes influências e estritas finalidades à habilitação técnica, 

social e ideológica para servir o mundo do trabalho, tal como assinala Frigotto (2000, p. 26) 

“trata-se de subordinar a função social da educação de forma controlada para responder as 

demandas do capital”. 

Tais fins educacionais, vão de encontro aos fins educacionais determinados pelos 

grandes organismos internacionais, entre eles o Banco Mundial que entre as décadas de 1980 e 
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1990 começaram a exercer fortes influências nas políticas educacionais dos países periféricos 

do grande capital, entre eles o Brasil. 

No Brasil, a década de 1990 marca a consolidação do neoliberalismo com o governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), dado a forte regulação e interferência das instituições 

financeiras, principalmente pelo Banco Mundial, que buscava o desenvolvimento econômico 

aos seus moldes para o país. O subsídio para esse desenvolvimento econômico no país seria 

dado pela educação, “a educação foi chamada a dar as condições, em termos ideológicos, para 

a espinhosa tarefa de combater a pobreza brasileira- tarefa inevitável”. (EVANGELISTA, 2013, 

p. 20). 

Segundo Libâneo (2016), o marco das influências desses organismos internacionais na 

educação foi a Conferência Mundial sobre a Educação para Todos, que ocorreu em Jomtien na 

Tailândia em 1990. 

Ao longo da década de 1990 e nos anos 2000, o Banco Mundial realizou novas 

conferências, como a de Nova Délhi (1993) e a de Dacar (2000), assim como também publicou 

inúmeros documentos que davam diretrizes para a educação desses países. Para Libâneo (2016), 

o objetivo dessas conferências e documentos elaborados pelo Banco Mundial, era o de 

promoverem as finalidades para a educação a partir da mão de obra, nas palavras do autor:  

 

[...] trata-se de uma política explícita do governo, alinhada aos interesses corporativos 

empresariais, de vincular políticas educacionais à produtividade do trabalho, 

regulando a formação de trabalhadores para as necessidades imediatas da economia. 

(p. 4) 

  

Todos os documentos produzidos pelo Banco Mundial ao longo dos anos são de suma 

importância para o entendimento do atual cenário da educação brasileira, uma vez que esses 

documentos influenciam não só as finalidades da educação, mas também a formação dos 

professores, os salários dos professores, investimento na educação, entre outros.  

Entretanto, como assinalado, esse artigo tem por finalidade a análise do documento 

intitulado de Aprendizagem para Todos: investir nos conhecimentos e competências das 

pessoas para promover o desenvolvimento, elaborado pelo Banco Mundial em 2011. 

Segundo esse documento, os avanços tecnológicos mudaram o perfil dos profissionais 

para o mercado de trabalho, gerando grandes taxas de desemprego entre os jovens. Ainda 
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segundo esse documento, tal cenário demonstra “a incapacidade dos sistemas de educação para 

formar jovens com as competências corretas para o mercado de trabalho.” (BANCO 

MUNDIAL, 2001, p. 4). 

Assim, o documento defende que todos os jovens precisam desenvolver as competências 

necessárias a esse novo cenário tecnológico, uma vez que: 

 

[...] embora um diploma possa abrir as portas para um emprego, são as competências 

do trabalhador que determinam a sua produtividade e capacidade para se adaptar a 

novas tecnologias e oportunidades. Conhecimento e qualificações contribuem 

também para que um indivíduo possa ter uma família saudável e instruída, e participe 

na vida cívica. (BANCO MUNDIAL, 2011, p. 3). 

 

 

O que também reflete no nível social: 

 

No nível social, pesquisas recentes mostram que o nível de competências de uma força 

de trabalho – medido pelos resultados de avaliações internacionais de estudantes, 

como o Programa Internacional para a Avaliação de Alunos (PISA) e as Tendências 

Internacionais no Estudo da Matemática e das Ciências (TIMSS) – preveem taxas de 

crescimento econômico muito mais elevadas que as médias de escolaridade.  (Ibidem, 

p. 3). 

 

O que se percebe das citações acima retiradas do documento é que para o Banco Mundial 

a educação não é entendida como o processo pelo qual se constrói o ser humano omnilateral, 

ou seja, de formação integral. Para esse organismo, a finalidade da educação é a de que o ser 

humano seja inserido no mercado de trabalho, para contribuir para o crescimento econômico 

do seu país, 

 

Em suma, os investimentos em educação de qualidade produzem crescimento 

econômico e desenvolvimento mais rápidos e sustentáveis. Indivíduos instruídos têm 

mais possibilidade de conseguir emprego, de receber salários mais altos e ter filhos 

mais saudáveis. (Ibidem, p. 4) 

 

E ainda: 

 

Aprendizagem para todos significa a garantia de que todas as crianças e jovens - não 

apenas os mais privilegiados ou os mais inteligentes - possam não só a escola, mas 

também adquiram o conhecimento e as habilidades de que necessitam para terem 

vidas saudáveis, produtivas e obterem um emprego significativo. (Ibidem, p. 4) 
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Assim, não há uma preocupação com a formação do homem em ser social, mas sim uma 

preocupação da formação do homem em ser produtivo, principalmente da população mais 

pobre. A educação dentro das diretrizes do Banco Mundial, não intenciona formar um ser 

humano crítico e reflexivo, a educação visa apenas a reprodução do capital, oferecendo o 

mínimo de conhecimento apenas para a sobrevivência, segundo Libâneo (2016): 

 

É mantida a visão de escola de conteúdos mínimos necessários ao trabalho e emprego, 

mas realça-se ainda mais a noção de aprendizagem como aquisição de conhecimentos 

úteis e habilidades de sobrevivência dissociadas do seu contudo e significado, pouco 

contribuindo para o desenvolvimento das capacidades intelectuais e para a formação 

da personalidade num sentido integral e omnilateral. (LIBÂNEO, 2016, p. 9). 

 

Como sinalizado acima, a educação não é um processo que visa formação de 

capacidades para a simples sobrevivência do ser humano, pelo contrário, a educação é a 

formação do homem em todos os sentidos para que esse faça parte plenamente da sociedade em 

que está inserido.  

Essa visão unilateral da educação, apenas para a inserção do ser humano no/para o 

mercado de trabalho, defendida pelo Banco Mundial, pode levar a alienação dos mesmos sobre 

sua função na sociedade. 

 

Considerações finais 

Este trabalho teve por analisar as influências neoliberais no campo da educação 

brasileira, por via dos organismos multilaterais a partir da análise do documento Aprendizagem 

para Todos: investir nos conhecimentos e competências das pessoas para promover o 

desenvolvimento, elaborado pelo Banco Mundial em 2011. 

Para tanto, partiu-se do conceito de trabalho elaborado por Marx, definido como uma 

ação consciente do homem sobre a natureza a fim de satisfazer suas necessidades. O trabalho 

além de ser teleológico também é coletivo. Assim sendo, a coletividade do trabalho originou as 

sociedades e partir da sociedade foi desenvolvido um novo ser, o ser social. 
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Entretanto, o homem não nasce ser social, ele precisa ser constituído, ensinado a ser 

social. Esse ato de ensinar o homem a ser um ser social é realizado através da educação, que 

assim como o trabalho também é teleológica com fins previamente definidos. 

Na sociedade em que vivemos, caracterizada economicamente pelo neoliberalismo, as 

finalidades da educação são influenciadas por organismos internacionais, principalmente pelo 

Banco Mundial. Todavia, as finalidades educacionais concebidas por esses organismos são 

focadas na inserção do homem no mercado de trabalho, tendo o desenvolvimento econômico 

do país como um de seus objetivos principais. 

Tal como demonstra a intencionalidade do documento hora analisado nesse artigo, no 

que se refere a latente preocupação para a formação exclusiva para o mercado de trabalho. 

Contudo, essa preocupação com a formação do homem para o mercado de trabalho, 

prejudica a formação do homem onminelateral, integral para a sociedade, ou seja, prejudica a 

formação do ser social, podendo gerar a alienação do homem, e assim, a regressão social do 

mesmo.  
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RESUMO: Desde a criação do município de Boa Vista do Rio Branco (1890) até o final da primeira metade do 

século XX, em 1945, quando foi criada a divisão de educação para organizar o sistema de ensino no território, as 

iniciativas partiam do Estado do Amazonas, ao qual a região pertencia. A partir da organização e oferta de ensino 

pelo Território, se apresentaram muitas dificuldades e desafios, falta de professor, falta de estrutura adequada para 

escolas e até material de expediente. Portanto, o objeto dessa pesquisa demonstra esse quadro, com um 

levantamento de informações em jornais da época, artigo e livros raros que apresentam fragmentos das primeiras 

iniciativas desse período. É um trabalho de pesquisa muito importante pra desvelar a história da educação local, 

que é apresentada nesse artigo de forma condensada. Que possibilitará ao leitor uma rápida compreensão de como 

se deu e em que contexto a organização do sistema de ensino nos anos de 1940 nessa parte da Amazônia. 

 

Palavras-chave: Vale do Rio Branco. Divisão de ensino. Educação. 

 

ABSTRACT: From the creation of the municipality of Boa Vista of Rio Branco (1890) until the end of the first 

half of the twentieth century, in 1945, the education division was created to organize the education system in the 

territory, the initiatives started from the State of Amazonas, to which the region belonged. From the organization 

and offer of teaching in the Territory, many difficulties and challenges were presented, lack of teacher, lack of 

adequate structure for schools and even expedient material. The object of this research, therefore, demonstrates 

this picture, with an outpouring of information in newspapers of that time, articles and rare books that present 

fragments of the first initiatives of that period. It is a fundamental research work to unveil the history of local 

education and transform it into data, being presented in this article in a condescended way, allowing the reader a 

quick understanding of the context in which it happened and how the organization of the educational system in the 

years of 1940 in this part of the Amazon. 

 

Keywords: Vale do Rio Branco; Division of Education; Education. 

 

Introdução 

Essa pesquisa apresenta como objeto central a criação da Divisão de Ensino no antigo 

Território Federal do Rio Branco, atual Estado de Roraima, descrevendo a trajetória inicial 

desde sua criação em 1945, suas dificuldades, a oferta de ensino, abertura de escolas, lotação 

de professores, mobiliário para escolas e material de expediente. 
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Foi um início desafiador, era preciso organizar a oferta de ensino para as séries iniciais 

e criar escolar para uma demanda reprimida, como não havia professores habilitados foi preciso 

trazer de Manaus, as condições geográficas de acesso era outro problema a ser vencido, a BR 

174 só foi construída a partir da segunda metade dos anos de 1970, enfim, eram muitos 

problemas, e havia muito a ser realizado para a consolidação da própria Divisão de Ensino, bem 

como abertura de escolas na capital do Território e no interior. 

Com todas as dificuldades e desafios que se apresentavam na região, muitos pioneiros 

do ensino deram sua contribuição para a educação no Território do Rio Branco, Por isso, a 

menção a alguns professores desse período auxilia no entendimento nos primeiros anos do 

século XX até a criação da Divisão de Ensino, em 1945. Mas muito pouco se sabe sobre esses 

primeiros professores, alguns são reconhecidamente lembrados e sua memória respeitada até 

hoje pelos relevantes serviços à educação roraimense, mas, infelizmente, são bem poucos pela 

falta de informação. 

Metodologia 

Esse trabalho foi elaborado como pesquisa documental e bibliográfica, tendo como 

fonte primária livros antigos, reportagens de jornais da época, relatórios oficiais, entre outros, 

a maior dificuldade encontrada, foi a escassez de material, e a dificuldade de localizar jornais 

da época e livros antigos.  

O que auxiliou a construção da pesquisa foram alguns relatos de governadores da época 

como por exemplo o relatório do governador Clóvie Nova da Costa, o seu relatório no final do 

governo foi transformado em livro e publicado em 1949, conforme consta na referência, o livro 

do professor  João Chrysóstomo Oliveira, que foi o gestor da Divisão de Ensino em 1945, 

apresentando um relatório das dificuldades e necessidades para melhorar o ensino na região, foi 

muito importante, esse livro foi localizado em um sebo em Mato Grosso, e assim outros lilvros 

também foram “garimpados” em sebos pelo país inteiro, e também a busca na biblioteca local 

pelos exemplares  dos jornais “O Átomo” e o jornal Boa Vista, que permitiu a busca por 

informações sobre  o ensino nesse período pesquisado. 

Além disso, alguns poucos artigos em periódicos com muita pouca informação sobre a 

educação local, mas que, juntando com outras fontes foi dando forma ao texto. Também a 

Revista Brasileira dos Municípios de 1964, foi importante porque apresenta um recorte sobre a 
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oferta de ensino no antigo Território. Portanto, a coleta dessas informações deu forma a 

pesquisa que hora se apresenta. 

Resultados 

A Divisão de Ensino na sua organização inicial em 1945, teve a frente o professor João 

Chrysóstomo de Oliveira, indicado pelo governador do Amazonas Álvaro Maia. Ele chegou em 

Boa Vista em 1945, com o desafio de criar e chefiar esse órgão. Sua esposa, a professora 

Jacobede de Oliveira, exerceu papel importante naquele momento ao se tornar a diretora da 

Escola Lobo D’Almada, a primeira escola pública de Boa Vista após a criação do Território 

Federal de Roraima, escola que funciona até hoje (Figura 01). 

 

Figura 01 – 1º prédio da Escola Lobo D’Almada com grupo de alunos na frente 

Fonte: OLIVEIRA (1946). 

 

Apesar da urgência de se organizar o ensino nesta parte da Amazônia, o primeiro plano 

geral de organização do ensino público, que data de 1945, somente foi apresentado ao 

governador no dia 15 de janeiro de 1946, através de relatórios elaborados pelo chefe da Divisão 

de Ensino. Segundo ele, em dez meses de trabalho “[...] se não atingiram a meta aspirada, pelo 

menos alcançaram muitos objetivos que podem servir de postos para uma marcha mais decisiva 

do ensino no ano de 46 [...]” (OLIVEIRA, 1986, p. 11). 
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Com carência de profissionais de educação, para a implantação de escolas, foi 

necessário trazer equipes pedagógicas do Amazonas e de outros estados. Essa iniciativa era 

imprescindível ao projeto pedagógico das instituições e para a elaboração de currículos e 

programas. A equipe que elaborou o Plano Geral de Organização do Ensino Público no 

Território Federal do Rio Branco começou a se reunir no dia 22 de fevereiro de 1945, numa 

pequena sala do Palácio do Governo, com quadro de funcionários bem reduzido (composta por 

dois funcionários, um auxiliar de escritório e um mensageiro).   

Foram tomadas as providências para a implantação e funcionamento do sistema de 

ensino, para o recrutamento do pessoal que devia atuar neste setor, bem como a localização e 

instalação do grupo da capital que receberia o nome de Lobo D’Almada39. Para isso foi alugada 

uma casa residencial, com dependências mais ou menos adaptadas para a escola funcionar, 

situada na Avenida Jaime Brasil e oficialmente instalada no dia 19 de abril. No dia 23 do mesmo 

mês começou a funcionar com o corpo docente composto por três professores e com matrícula 

inicial de 129 alunos. 

A outra providência adotada foi a contratação da mão de obra para as escolas, pois não 

existia quadro de professores nem equipe pedagógica. Foram recrutados professores de 

Manaus, que chegaram a Boa Vista em 20 de abril de 1945. Eram cinco professores, que foram 

distribuídos nos seus postos de trabalho na capital e no interior do estado: dois para a capital e 

três para o interior e mais um professor leigo que já se encontrava funcionando. 

Antes de se dirigirem para as escolas do interior os professores fizeram um estágio 

preparatório com o objetivo de atuarem uniformemente, de modo a haver o melhor rendimento 

escolar possível, tentando explorar as condições locais (OLIVEIRA, 1986).  

Concomitantemente aos trabalhos do Grupo Escolar Lobo D’Almada foram iniciadas as 

atividades em duas escolas noturnas sob a responsabilidade de dois coadjuvantes (leigos) que 

eram pessoas aproveitadas do próprio meio (OLIVEIRA, 1986). Essas escolas começaram a 

funcionar com 90 alunos, uma destinada ao sexo masculino e outra ao sexo feminino. 

                                                           
39 Segundo relatos de Souza (1979), o Grupo Escolar Lobo D’Almada foi criado em 19/04/1945 juntamente com 

a Escola Supletiva Lourenço Filho e o Colégio São José que pertencia à ordem beneditina, dirigido pelas irmãs 

dessa ordem, sendo a mais antiga a Escola São José, criada em 1918. 
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Quando a Divisão de Ensino foi implantada, já funcionava uma escola particular que 

pertencia à prelazia de São Bento, coordenada e dirigida pelas irmãs beneditinas, com 145 

alunos matriculados no Curso Primário São José, que atualmente pertence a rede pública. 

Essa escola era inicialmente voltada para atender indígenas e em seguida abriu espaço 

para mulheres e jovens do Território (LIMA, 2005). Segundo dados da Secretaria Estadual de 

Educação, foi incorporada à rede pública de ensino, passando a ser o atual Colégio São José, 

por meio do Decreto nº 48, de 5 de janeiro de 1947. 

Faltava material didático e de expediente para a Divisão de Ensino e para as escolas. 

Por isso, foi necessário trazer material escolar de Manaus, levando dois longos meses para 

serem entregues, após ter sido solicitado. De acordo com os relatórios do diretor da Divisão de 

Ensino, foram entregues 500 boletins de frequência diária, 2000 boletins mensais de Ensino 

Fundamental Comum, 1000 boletins mensais de ensino supletivo, 2950 fichas de matrícula, 

3000 certificados de exame e nove mapas. 

Não havia mobiliário para as escolas. Foi encomendado no Rio de Janeiro e, por 

dificuldade de transporte, só chegou ao final do ano letivo. Para suprir esta deficiência carteiras 

antigas foram restauradas e utilizadas e, por conta disso, o funcionamento ocorreu em condições 

precárias. 

Após a implantação da Divisão de Ensino, foi proposto ao governo a ampliação das 

unidades escolares na capital e no interior. Pelos Decretos nº 11, 12, 16 e 17 foram criadas em 

Boa Vista: sete Escolas Mistas Agrupadas, uma Escola Isolada Mista, uma Escola Noturna 

Feminina e três Escolas Noturnas Masculinas. No interior foram criadas nove Escolas Isoladas 

Mistas. 

As sete escolas mistas foram integradas ao Grupo Escolar Lobo D’Almada. As noturnas 

foram unificadas no mesmo estabelecimento e admitiam rapazes e moças que trabalhavam 

durante o dia. A Escola Isolada Mista recebeu o nome de Professor Diomedes Souto Maior. 

Dessas 21 escolas, quatro deixaram de funcionar por falta de profissionais ou de sede 

apropriada, sendo três do interior e uma da capital, cuja edificação não foi concluída no prazo 

previsto. 

Nesse período é criada a função de orientação de ensino, para auxiliar os professores, 

no objetivo de obter melhor aproveitamento escolar, despertar o entusiasmo e o interesse dos 
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alunos pela aprendizagem, além de coordenar os eventos na escola e cumprir o calendário 

cívico.  

No relatório final apresentado pelo diretor da Divisão de Ensino, são feitas várias 

sugestões para melhorar o ensino no Território Federal do Rio Branco: a) construção, em caráter 

provisório, de casas de madeira para a sede das escolas do interior, b) desapropriação dos 

terrenos para a construção das sedes escolares; c) instituição da carteira escolar, a fim de 

identificar o aluno e comprovar a sua frequência na Escola; d) obrigatoriedade dos comandantes 

de embarcações aportarem nas localidades onde existiam escolas para estreitar as comunicações 

entre o interior e a capital e amenizar o isolamento dos professores; e) criação das Caixas 

Escolares em todas as escolas subsidiadas pelo governo e pelo município; f) criação do cargo 

de orientadora do ensino para prestar assistência técnica aos professores; g) aquisição de um 

piano para o Grupo Escolar da capital, além de rádios com baterias e filtros esterilizadores para 

as escolas do interior. Foram sugeridas ainda: h) instituição do ensino com orientação pré-

vocacional e trabalhos manuais intensivos, com o objetivo de valorizar as atividades em prol 

do desenvolvimento da terra; i) criação do Grupo Escolar noturno com o curso supletivo de 

cinco anos; j) instalação de um parque infantil completo para recreação dos alunos e prática de 

educação física; l) criação de uma pequena escola profissional; e m) manutenção de uma 

biblioteca didática e recreativa em todas as sedes escolares (OLIVEIRA, 1986).Esse relatório 

corresponde ao 1º ano de trabalho da Divisão de Ensino e serviu como parâmetro para outros 

gestores que deram continuidade ao trabalho.  

Em 1947 foram criadas mais dez novas escolas situadas no interior, que levou à redução 

do analfabetismo. Foram construídos prédios para escolas nas localidades do Taiano, do 

Murupú, Anzol e Belém e iniciadas construções dos prédios para as Lagoas de São João, 

Conceição do Maú, Vila Pereira, Passarão e Aparecida, todas no interior40 (COSTA, 1949). 

Em 1948, é criado o primeiro estabelecimento de ensino secundário, o Ginásio Euclides 

da Cunha (GEC)41. Nesse ano era diretor da Divisão de Ensino o professor Aluísio Neves e era 

                                                           
40 Extraído do relatório do próprio governador do Território, Capitão Clovis Nova da Costa, que governou o 

Território de maio de 1947 a março de 1949. Ao final do seu governo escreveu um relatório que foi transformado 

em livro, de onde foram extraídos dados importantes desta pesquisa. 

41  O GEC teve um papel muito importante no final dos anos de 1940, considerado o primeiro a ofertar o ensino 

secundário, embora sua incorporação pelo governo de Roraima, estranhamente só apareça nos documentos da 

Secretaria Estadual de Educação no decreto de 7 de junho de 1977.  
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governador do território, Clovis Nova da Costa. Ainda no mesmo ano o professor Aluísio Neves 

foi substituído e houve a mudança de endereço do Ginásio Euclides da Cunha, que passou a 

funcionar na Prelazia do Rio Branco, tendo como primeiro diretor o Padre Guibaldo Oreste, 

seguido pelo Padre José Zintu, que depois foi diretor da Escola Católica Anjo da Guarda (que 

existe até hoje em Boa Vista).O corpo docente do Ginásio era formado por pessoas consideradas 

figuras ilustres da época: os padres José Monticone, José Girardi, Eugênio Possamai e Bindo 

Meldolesi, professor de Geografia (SOUZA, 1979).  

Ainda no final da década de 1940 o panorama já havia se modificado com relação ao 

período anterior, por meio do Decreto no. 89, de 1º de abril de 1949, no governo de Miguel 

Ximenes de Melo, foi criado o curso Normal Regional Monteiro Lobato, tendo por base o 

mesmo artigo da lei que amparava a criação das escolas que já existiam. Em 1952 se diplomou 

a primeira turma de regentes, diminuindo a carência de professores para atuar nas escolas que 

estavam sendo criadas nesse período (SOUZA, 1979).  

Em 1958, o Major José Maria Barbosa, governador do Território de novembro de 1955 

a janeiro de 1959, apresentou um quadro obscuro no relatório das atividades e da situação que 

encontrou em todos os setores da administração pública. Esse relatório foi uma espécie de 

prestação de contas ao presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira e à Divisão de Educação, 

com dados preocupantes42.  

O balanço, relativo ao ano de 1956, menciona que a educação se encontrava em estado 

de penúria, que havia deficiência de professores, cuja carreira contava com apenas 50 cargos, 

que não eram suficientes para atender a demanda resultante do acréscimo das atividades 

escolares na capital Boa Vista e em Caracaraí, as duas únicas cidades existentes na época. 

Quanto aos 50 cargos citados, o relatório não entra em mais detalhes. Afirma também que era 

necessário restabelecer o funcionamento de várias escolas primárias no interior, 

preferencialmente onde houvessem núcleos populacionais e onde as escolas tinham sido 

fechadas. Foi a primeira ação desse governo ao assumir o Território no campo da educação 

especificamente na formação de professores. 

                                                           
42 Todos os dados apresentados pelo governador do Território Federal do Rio Branco de novembro de 1955 até 

janeiro de 1959 foram extraídos do relatório apresentado ao Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Esse 

relatório apresentou um quadro sombrio da educação, apesar dos esforços dos governos anteriores, havia muito a 

melhorar no sistema educacional. Foi transformado em livro e é a base para os dados usados nesta pesquisa para 

esse período. 
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Com o aumento da demanda da população escolarizável foi concluído um prédio 

destinado ao Grupo Escolar Modelo, anexo ao Curso Normal Monteiro Lobato43. Com os 

recursos financeiros recebidos pelo Território, foi iniciada e concluída a construção de uma 

nova escola no bairro de São Francisco. 

O Curso Normal Monteiro Lobato, não possuía um corpo docente próprio, mesmo 

funcionando desde 1950, nesse período formou seis turmas de regentes de ensino, num total de 

51 alunos, número irrisório para as necessidades de docentes para atuar na região. 

Os professores que lecionavam no Curso Normal recebiam uma espécie de retribuição 

por aula ministrada, eram funcionários do Território e seus salários eram acrescidos de acordo 

com o número de aulas dadas (BARBOSA, 1958).  

Nesse período inicial de implantação do sistema de ensino, foram criadas 21 escolas e 

destas, quatro deixaram de funcionar por falta de professores e de estruturas apropriadas. 

Fecharam três no Baixo Rio Branco: José Bonifácio, Barbosa Rodrigues e a Couto de 

Magalhães, a quarta escola foi a Diomedes Souto Maior, em Boa Vista. Continuava persistindo 

falta de material, a carência de operários para conclusão e construção de prédios escolares nos 

prazos que se pretendiam. O ano letivo iniciava e a escola não era concluída. 

O sistema de ensino continuou a expandir-se no início da década de 1960: o ensino 

primário em Roraima contava com 39 unidades escolares (1962). Havia nesse período 112 

professores primários, sendo 84 nas 34 unidades mantidas pela Divisão de Ensino subordinada 

à Secretaria de Educação do Amazonas e 28 lotados nas cinco escolas particulares existentes 

naquela época. 

O ensino médio, nesse período, em número bastante reduzido, dispunha de duas 

unidades: uma no secundário com 17 professores e 254 alunos matriculados no início de 1962, 

sendo 130 do sexo masculino e 124 do feminino; a outra unidade de ensino era uma Escola 

Normal, com 16 professoras para atender 66 alunos, sendo 51 alunas e apenas 15 alunos. 

Das duas unidades escolares, uma era o Ginásio Euclides da Cunha, que pertencia à 

Prelazia do Rio Branco, ligado até hoje à Diocese de Roraima e a outra unidade era o Curso 

                                                           
43 Inicialmente essa foi a primeira escola normal local, somente na década de 1970 que foi criada a escola de 

formação de professores que funcionou até a extinção do curso de Magistério como curso se Ensino médio. 
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Regional Monteiro Lobato, instituição pública estadual onde funcionava o Curso Normal 

(REVISTA BRASILEIRA DOS MUNICÍPIOS, n. 65-66, 1964). 

No segundo mandato como governador do Território Federal do Rio Branco, Hélio da 

Costa Campos fez uma exposição aos alunos da Escola Superior de Guerra, em agosto de 1971. 

Nessa exposição foram apresentados alguns dados sobre o ensino no território. Segundo ele, o 

ensino se apresentava aceitável, sendo que no segundo semestre de 1971 era registrado apenas 

6% de analfabetismo.  

Entre a década de 1970 e a de 1980, até a transformação do Território em Estado pela 

Constituição de 1988, o sistema educacional roraimense apresenta um forte crescimento da 

demanda de alunos para o ensino básico. Nesse período a população cresceu, de acordo com o 

Censo do IBGE de 1970, de uma população de 40.541 a 217.583no Censo de 1991, quando já 

era Estado. Esse crescimento implicou em aumento de demanda de serviço público, de 

infraestrutura e de pessoal capacitado para atuar na rede pública de ensino. 

Para entender o processo educacional no início dos anos de 1980 e a evolução do sistema 

de ensino recorremos ao relatório redigido pela secretária de Educação desse período, a freira 

professora Irmã Cristina Ribeiro da Silva. Segundo dados apontados nesse relatório, no ensino 

pré-escolar eram atendidas 1634 crianças, sendo 1385 na zona urbana e 294 na zona rural.  

Na capital Boa Vista funcionava, naquele ano, um jardim de infância, com 37 classes 

anexas às escolas de 1º grau, hoje Educação Infantil e Ensino Fundamental. De acordo com o 

relatório havia um déficit de atendimento nesse nível de ensino, com a necessidade de ampliar 

escolas na zona urbana e, principalmente, na zona rural, onde o atendimento era muito precário. 

Outro problema mencionado era o quadro docente. Havia, segundo esse relatório, 58 

professores atuando na Educação Infantil, sendo 16 habilitados. O 1º grau contava com 21 

instituições de ensino na zona urbana (20 escolas e um centro escolar). Desses, 11 atendiam da 

1ª a 8ª séries e 9 atendiam da1ª a 4ª séries, totalizando 11.872 alunos. Para tornar possível o 

atendimento de todos que procuravam a Secretaria de Educação, foi criado o turno 

intermediário que funcionava das 11 às 14 horas em duas escolas. Essa “estratégia” de ensino 

não produziu os resultados esperados, com pequeno aproveitamento dos alunos, principalmente 

em razão do calor que faz em Roraima. 

Na zona rural havia 202 escolas para atender 6.800 alunos matriculados. Alguns 

aspectos que devem ser mencionados a respeito dessas escolas. O acesso era difícil e segundo 
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o relatório apenas 174 escolas eram alcançadas por rodovias, as demais somente por via fluvial 

ou aérea. Havia também a flutuação da população, isto é, alguns núcleos populacionais 

deixavam de existir devido ao fluxo migratório do interior de uma região para outra do território 

e para a capital Boa Vista. Como a zona rural não oferecia condições que estimulassem a 

permanência das pessoas, por causa disso oito escolas foram fechadas. 

O ensino de 2º grau era oferecido em duas escolas. Na Escola Gonçalves Dias, que 

funcionava em prédio próprio, eram atendidos 1.565 alunos, distribuídos nos Cursos de Técnico 

em Contabilidade, Assistente de Administração, Auxiliar de Escritório, Habilitações Básicas 

em Construção Civil e Agropecuária. A Escola de Formação de Professor funcionava 

provisoriamente com apenas oito salas de aula, quando seu prédio próprio foi inaugurado, 

houve melhoria no atendimento de alunos, oferecendo uma estrutura melhor (SECD, 1981). 

Havia ainda o Ensino Supletivo do 1° e 2° graus, que realizava exames de suplência 

geral e atendia por ano 1.622 estudantes. Em 1970 foi criado o Projeto Minerva, que era um 

programa radiofônico que foi criado pelo governo militar, atendia 432 alunos em 15 rádio 

postos. Era transmitido via rádio e apresentava grande índice de evasão, esse Programa 

funcionou até o início dos anos de 1980. 

No que diz respeito ao ensino regular e supletivo, no início dos anos de 1980, o sistema 

de ensino roraimense tinha 235 escolas, 27 na capital e o restante no interior, com 32.866 

matrículas, 1.263 professores atuando. Numa relação aluno/sala de 45,52 e aluno/professor de 

24,26 (MAGALHÃES, 1986). 

Conclusões 

Essa pesquisa permitiu apresentar o trajeto percorrido pela oferta de ensino nos 

primeiros anos do Território, as dificuldades enfrentadas pelos primeiros gestores, a falta de 

professores com formação para atender a demanda que existia na capital Boa Vista, e 

principalmente no interior, onde o acesso não era fácil, o que dificultava a vinda de professores 

e outros profissionais de outras áreas para trabalhar aqui no Território. 

Foi um desafio escrever sobre a criação da Divisão de Ensino, que se transformará no 

sistema de ensino da forma como se apresenta hoje, o desafio maior já mencionado foi a 

escassez informações sobre o período pesquisado apresenta poucos recortes, mas permitiu uma 

análise sobre os desafios que se apresentaram naquele período.  
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Atualmente, com todo avanço que ocorreu, ainda é difícil educação nesta parte da 

Amazônia, retroagindo 70 anos atrás, representava um esforço enorme para quem atuava na 

gestão do ensino e principalmente como professor, visto que eram eles que enfrentavam as 

dificuldades para que fosse possível a consolidação do sistema de ensino local. 

Mas, estrategicamente, os primeiros relatos e as primeiras iniciativas permitiram que se 

organizasse um ensino público para as séries iniciais do antigo ensino primário, e daí permitindo 

a evolução da oferta e a própria questão da formação de professores, para atuar na capital e 

interior, ao longo do tempo foram se ampliando até chegar no atual estágio, mas como se pôde 

verificar não foi sempre assim, muitos obstáculos foram transpostos ao longo das décadas. 

Portanto, essa pesquisa oferece a oportunidade de entender a gênese do ensino nessa 

parte da Amazônia brasileira, tendo como fonte primária escassas informações em jornais da 

época livros antigos de autores locais e artigos, teses e dissertações, o que tornou a pesquisa 

mas desafiadora e propiciou a oferta dessas informações para compreender o avanço da 

educação roraimense. 
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GT 03: Formação em Trabalho Docente 

 
RESUMO: O presente trabalho apresenta uma trajetória histórica das primeiras iniciativas das políticas de 

formação de professores e a implantação de escolas a partir dos anos de 1960, considerando também os cursos de 

atualização pedagógica, e os cursos de magistério na escola de formação de professores, que funcionava na época 

na Escola Regular Monteiro Lobato e depois passou a ser feita na Escola de Formação de Professores. A escola 

Monteiro Lobato também era responsável pela oferta do Projeto Logos, que depois ficou conhecido como Projeto 

Logos II, sendo a continuidade do curso semipresencial para formar professores que atuavam no interior do 

Território. Nesse período fora ampliada a quantidade do número de escolas, aumentando o número de vagas no 

que hoje seria o ensino fundamental e médio. A partir disso, a pesquisa discorre sobre as primeiras iniciativas para 

formar professores e o impacto dessa formação para a oferta de ensino, inclusive com abertura de escolas e 

aumento de vagas. 

 

Palavras-chave: Roraima. Formação de professores. Escola. 

 

ABSTRACT: The present work presents a historical trajectory of the first initiatives of the policies of teacher 

education and the implantation of schools from the years of 1960, considering also the pedagogical updating 

course, and the teacher training courses in the school of teacher training, that worked at the time at Monteiro 

Lobato Regular School and later started to be made at the Teacher Training School. The Monteiro Lobato school 

was also responsible for the Logos project, which later became known as Project Logos II, and the continuity of 

the semipresencial course to train teachers working in the Territory. During this period, the number of schools 

increased, increasing the number of places in what would be elementary and secondary education today. With this 

context, the research focuses on the first initiatives to train teachers and the impact of this training on the offer of 

education, including opening schools and increasing vacancies. 

 

Keywords: Roraima; Teacher training; School. 

 
 

Introdução 

A proposta desta pesquisa é fazer uma incursão pela história da educação do antigo 

Território Federal de Roraima, demonstrando as primeiras iniciativas de capacitação, formação 
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docente e a implementação de escolas, sendo esse o objeto principal desse trabalho, procurando 

assim destacar a evolução do processo educacional local, tanto a oferta como a questão das 

políticas de formação de professores, para atender a demanda crescente de oferta de vagas na 

rede pública de ensino. 

Não houve, até os anos de 1980, qualquer política local para atender à demanda de 

formação de professores para atuar no ensino fundamental e médio, e mesmo a formação para 

o magistério das séries iniciais era insuficiente. Por isso havia muitos leigos atuando no interior, 

já que não havia pessoal formado em número suficiente, faltavam professores, sem geração de 

emprego e renda, também não existia em Roraima (ainda Território Federal) uma instituição de 

ensino superior.  

 Havia uma carência muito grande de professores habilitados no antigo Território, havia 

necessidade de formar professores para que as escolas que estavam surgindo pudessem ofertar 

vagas.  Começaram, portanto, nesse período dos anos de 1960 em diante, a preocupação, tanto 

de fazer cursos de atualização pedagógica como habilitar professores para atuar na rede pública 

de ensino. 

 Os relatos apresentados aqui são recortes coletados de depoimentos e publicações de 

TCCs,  artigos, livros e jornais. O início desses relatos com preocupação de capacitar e formar 

professores começa a partir dos anos de 1963, com a chegada de uma equipe que venho de São 

Paulo, numa espécie de cooperação técnica entre a USP., governo de São Paulo e INEP, 

formando um grupo de professores que viajou pelo norte e nordeste do país oferecendo curso 

de atualização pedagógica. 

Fundamentação Teórica  

 A formação docente nesse período era feita pela Escola de Formação de Professores que 

também era responsável em oferecer o Logos II que atendia professores leigos que atuavam no 

interior e não tinham formação. O Logos foi um projeto criado em 1973 pelo Parecer 699/72 

do MEC, foi dotado de recursos financeiros para tentar transformar, em curto prazo, o perfil do 

sistema educacional nas regiões menos desenvolvidas. Nesse ano se estima que havia cerca de 

300.000 professores leigos atuando nos sistemas de ensino que não dispunham de professores 

habilitados. Foi inicialmente chamado de Logos I e o Logos II foi a expansão desse projeto em 

nível nacional. Habilitou muitos professores, mas era preciso políticas mais consistentes parra 

este e os demais níveis de ensino. 
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Para entender melhor a necessidade de formação é importante mencionar que antes 

desse período, ainda nos anos de 1960, ocorreram apenas dois cursos de capacitação de 

professores, o primeiro organizado em São Paulo. No final de 1962 foi publicada no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo uma convocação da Secretaria de Educação dirigida a 

professores interessados em participar de um programa de assistência técnica em educação nos 

estados das regiões norte e nordeste; eles fariam parte de uma equipe que ofereceria cursos de 

capacitação para professores não titulados que atuavam nesses estados e nos territórios federais 

de Roraima e Amapá (ARANHA, 2013). 

Essa equipe foi constituída após a seleção realizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) do MEC em convênio com a Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo e apoio da Faculdade de Educação da USP. Os selecionados eram jovens 

professores, com pouca experiência e em início de carreira, que se dispuseram a enfrentar os 

desafios da viagem e das dificuldades de acesso aos locais onde foram trabalhar, dando uma 

grande contribuição para o ensino nesses estados brasileiros (ARANHA, 2013). 

Esse grupo de professores realizou capacitação no interior do Amazonas, no Território 

Federal do Amapá, no Acre, Piauí e Paraíba.  Em Roraima foi realizada no intervalo dessas 

viagens, ocorrendo de forma intensiva de 1º a 17 de julho de 1963. Poucos relatos são 

encontrados na historiografia educacional dessa região sobre esse primeiro curso de 

capacitação.  

Eram cursos de três meses de duração para professores das séries iniciais que atuavam 

na capital Boa Vista e também no interior, funcionando nos três períodos: manhã, tarde e noite. 

Era muito cansativo, mas por conta do tempo curto disponível, foi realizado dessa forma. 

Em 1963 ocorreu uma capacitação importante, a primeira de uma equipe externa. Essa 

equipe que organizou essa capacitação contava, segundo relatos de Aranha (2013), com alguns 

membros daquela primeira equipe que tinha ministrado o curso intensivo de 1º a 17 de julho de 

1963, devido à grande experiência adquirida no primeiro período em que viajaram pelos estados 

da região Norte e Nordeste e também com a participação de outros professores, previamente 

selecionados. 

O objetivo dessa capacitação era buscar a melhoria da qualidade de ensino naquele 

período e a meta atingir 80% dos professores. Há poucos relatos sobre essa capacitação e a 

anterior, o que demonstra a grande dificuldade que era fazer educação nesta região, onde muitos 
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leigos atuavam no sistema de ensino por falta de professores habilitados. As informações sobre 

esse período são escassas, muito poucos registros foram encontrados, o que dificultou o relato 

desse período, não só dos cursos da capacitação, mas também do funcionamento do sistema de 

ensino local. 

Poucos se aventuravam a atuar nessa parte da Amazônia. Segundo Aranha (2013), que 

participou como professor formador nessa equipe e ministrou uma das disciplinas nas duas 

capacitações, as viagens eram feitas em hidroavião, que naquela época era chamado de "pata 

choca". Somente mais tarde os DC 3 começaram a fazer alguns trechos da viagem.  

De acordo com depoimentos, as viagens para o interior do Amazonas, Acre, Roraima e 

Amapá eram desafiadoras para todos aqueles que se aventuravam a trabalhar nessa parte do 

Brasil: 

 

A comunicação, naquela época, era tecnicamente precária. Nas viagens aéreas, a maioria 

dos equipamentos ainda era aviões a hélice. Estavam iniciando os vôos com aviões 

turbo-hélice e alguns a jato. Minha primeira viagem a Manaus em 1963 foi feita em um 

avião Caravelle da extinta Panair do Brasil, num tranquilo vôo experimental. Esta fase 

da minha vida, até certo ponto aventureira, me custaria o apelido de Marco Polo. 

(ARANHA, 2013, p. 14 
 

Outra ação que contribuiu para educação roraimense foi o Projeto Rondon, o que 

demonstra o caráter pioneiro da iniciativa dessa equipe de professores. As narrativas das 

experiências desses períodos talvez justifiquem o porquê de se ter demorado tanto tempo para 

iniciar novas políticas de formação docente em nível superior em Roraima. 

Uma equipe do Projeto Rondon estava presente em Boa Vista quando foi constituída a 

primeira turma de um curso superior, ficando hospedados no campus Avançado que havia sido 

criado para servir aos alunos dos cursos ofertados pela Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM).Esse projeto, muito importante para o Território, era composto pelos próprios alunos 

da UFSM e muito contribuiu para o crescimento do ensino naquela década. 



 

370 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

Figura 01 – Alunos integrantes do Projeto Rondon em Boa Vista 

Fonte: JORNAL BOA VISTA(1975). 

 

Pelo fato de muitos professores leigos atuarem no ensino do Território, principalmente 

no interior, os cursos de capacitação continuaram acontecendo. Em 1975, tentando minimizar 

a falta de habilitação para atuar no Magistério, o governo do Território, por intermédio da 

Secretaria Estadual de Educação, em parceria com a SUDAM, assinou um convênio para a 

ofertada primeira etapa de um curso de capacitação, no período de 6 de janeiro a 28 de fevereiro 

de1975. 

Entre outras localidades, participaram dessa capacitação 100 professores de Caracaraí, 

Mucajaí, Normandia, Taiano, Barata, Bonfim, Cauamé, Boqueirão, Serra da Lua, Surumú. As 

disciplinas oferecidas foram Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Físicas e Biológicas, 

História, Geografia, Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira (OSPB). Em 

julho do mesmo ano foi realizada a segunda etapa, com os professores se deslocando do interior 

do Território para a capital para participar. Nessa etapa as disciplinas foram voltadas para as 

atividades pedagógicas, específicas para formação de professores, como Didática, Psicologia 

Educacional, Estrutura e Funcionamento do Ensino de 1° Grau, Programa de Saúde e Estudos 
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Regionais. A terceira etapa dessa capacitação foi realizada em dezembro do mesmo ano, com 

revisão dos assuntos estudados nas etapas anteriores. Alguns professores tinham apenas o 1o 

grau e eram orientados a fazer o Exame de Suplência (JORNAL BOA VISTA, 25 jun. 1975). 

 Outro curso de capacitação nesse período, para os professores das 5ª e 6ª séries do 1o 

grau, ocorreu de 1º a 21 de abril de 1975. Foi um curso de Educação Artística que abrangeu 

teatro, música e artes plásticas, a proposta era realizar uma atualização pedagógica para os 

docentes que atuavam com Educação Artística, naquela época fazia parte da matriz curricular 

das escolas. 

Para o grupo de professores de 7ª e 8ª séries foi oferecido o curso de Artes Industriais, 

no período de 5 a 19 de abril de 1975, incluindo couro, cerâmica, madeira, eletricidade e artes 

gráficas. Esses cursos foram ministrados pelos professores do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SSENAI) do Rio Grande do Sul no recém-criado Centro Interescolar 

Barão de Parima, visando atender as exigências da Lei nº 5.692/71 (JORNAL BOA VISTA, 25 

jun. 1975). 

 Outra novidade nesse período foi a criação do Centro Interescolar, considerado uma 

inovação para o sistema de ensino local, feito para se adequar à reforma do ensino de o 1° e 2° 

graus, Lei 5692/71. As capacitações ocorridas nesse período, além de buscar melhoria do 

ensino, também eram tentativa de capacitar os professores leigos que atuavam no Território. 

Somente em 1984 houve a primeira iniciativa local de ensino superior por uma 

instituição pública do Território, com a oferta de dois cursos de licenciatura pela Fundação de 

Educação, Ciência e Cultura de Roraima (FECEC). Muito provisoriamente, esses cursos seriam 

absorvidos em 1990 pela Universidade Federal de Roraima, que passou a oferecer, inicialmente 

de forma muito reduzida, cursos e vagas.  

Nos dois cursos da FECEC foram ofertadas 80 vagas, 40 para Licenciatura Plena em 

Matemática e 40 para Licenciatura Plena em História, um curso na área de Ciências Humanas 

e outro na área de Exatas. Havia necessidade de cursos em todas as áreas, especificamente a de 

professores com formação em nível de Magistério e professores com formação universitária 

para atuar nas séries finais dos ensinos fundamental e médio. 

Esse problema se estende até os anos de 1990, quando o governo do recém-criado 

Estado intensifica as políticas de formação docente, tanto no nível médio quanto licenciatura, 

principalmente Pedagogia, que foi o curso com maior oferta nos convênios celebrados entre o 
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governo de Roraima e a Universidade Federal de Roraima. 

O crescimento populacional mostrou-se tímido até a década de 1970. A partir daí as 

taxas registraram saltos significativos até a década de 1990. A partir desse ano, ocorre uma 

explosão migratória para Roraima, estimulada pelo governo do Estado, que oferecia casas e 

cestas básicas para os migrantes. Casa e terreno em bairros afastados, já que o fechamento do 

garimpo havia provocado uma debandada do estado. Porém, a falta de estrutura econômica, e 

os problemas dela decorrentes, desafiavam o governo da época. Como absorver essas pessoas 

no mercado de trabalho e tratar problemas como desemprego, crescimento da violência, 

necessidade de saneamento básico nos bairros, grande demanda por escolas e atendimento 

médico, esses serviços se mostraram insuficientes com tão alta procura. 

Entre a década de 1970 e a de 1980, até a transformação do Território em Estado pela 

Constituição de 1988, o sistema educacional roraimense apresenta um forte crescimento da 

demanda de alunos para o ensino básico. Nesse período a população cresceu, de acordo com o 

Censo do IBGE de 1970, de uma população de 40.541 a 217.583 no Censo de 1991, quando já 

era Estado. Esse crescimento implicou em aumento de demanda de serviço público, de 

infraestrutura e de pessoal capacitado para atuar na rede pública de ensino. 

No final dos anos de 1980, emerge uma cultura plural em razão do aumento do fluxo 

migratório de diferentes regiões brasileiras, o que trouxe grande contribuição para a 

organização educacional desta parte da Amazônia, no entanto, a necessidade de mão de obra 

qualificada persistia. 

Para entender o processo educacional no início dos anos de 1980 e a evolução do sistema 

de ensino recorremos ao relatório redigido pela secretária de Educação desse período, a freira 

professora Irmã Cristina Ribeiro da Silva. Segundo dados apontados nesse relatório, no ensino 

pré-escolar eram atendidas 1634 crianças, sendo 1385 na zona urbana e 294 na zona rural. Na 

capital Boa Vista funcionava, naquele ano, um jardim de infância, com 37 classes anexas às 

escolas de 1º grau, hoje Educação Infantil e Ensino Fundamental. De acordo com o relatório 

havia um déficit de atendimento nesse nível de ensino, com a necessidade de ampliar escolas 

na zona urbana e principalmente, na zona rural, onde o atendimento era muito precário. 

Outro problema mencionado era o quadro docente. Havia, segundo esse relatório, 58 

professores atuando na Educação Infantil, sendo 16 habilitados. O 1º grau contava com 21 

instituições de ensino na zona urbana (20 escolas e um centro escolar). Desses, 11 atendiam da 
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1ª a 8ª séries e 9 atendiam da1ª a 4ª séries, totalizando 11.872 alunos. Para tornar possível o 

atendimento de todos que procuravam a Secretaria de Educação, foi criado o turno 

intermediário que funcionava das 11 às 14 horas em duas escolas. Essa “estratégia” de ensino 

não produziu os resultados esperados, com pequeno aproveitamento dos alunos, principalmente 

em razão do calor que faz em Roraima. 

Na zona rural havia 202 escolas para atender 6.800 alunos matriculados. Alguns 

aspectos que devem ser mencionados a respeito dessas escolas. O acesso era difícil e segundo 

o relatório apenas 174 escolas eram alcançadas por rodovias, as demais somente por via fluvial 

ou aérea. Havia também a flutuação da população, isto é, alguns núcleos populacionais 

deixavam de existir devido ao fluxo migratório do interior de uma região para outra do território 

e para a capital Boa Vista. Como a zona rural não oferecia condições que estimulassem a 

permanência das pessoas, por causa disso oito escolas foram fechadas. 

Ainda com relação às escolas rurais, muitas eram multisseriadas, um professor atuava 

para as quatro séries iniciais do 1° grau e era também o diretor e o responsável pela merenda 

escolar e pela limpeza da escola. Esse tipo de escola existe ainda hoje, mas naquele período era 

muito comum. 

De acordo com a Secretaria de Educação/RR, a implantação de escolas de 5ª a 8ª séries 

na zona rural, mesmo com todas as dificuldades que se apresentavam, contribuiu para que 

muitas famílias se fixassem em determinadas localidades, gerando maior concentração de 

escolarização. 

Havia grande déficit de atendimento da população, devido ao abandono de núcleos 

populacionais por muitas famílias além da dificuldade de acesso às escolas e da carência de 

pessoal habilitado para atuar na docência. Apenas 4% dos professores possuíam habilitação, 

que gerava muita rotatividade, o currículo era inadequado, falta de transporte e, somando-se a 

isso, tinha a centralização das decisões que dificultava o andamento de questões 

administrativas, pedagógicas e financeiras. 

O ensino de 2º grau era oferecido em duas escolas. Na Escola Gonçalves Dias, que 

funcionava em prédio próprio, eram atendidos 1.565 alunos, distribuídos nos Cursos de Técnico 

em Contabilidade, Assistente de Administração, Auxiliar de Escritório, Habilitações Básicas 

em Construção Civil e Agropecuária. A Escola de Formação de Professor funcionava 

provisoriamente com apenas oito salas de aula e com a inauguração do  prédio próprio, houve 
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melhoria no atendimento (SECD, 1981). 

Havia ainda o Ensino Supletivo do 1° e 2° graus, que realizava exames de suplência 

geral e atendia por ano 1.622 estudantes. O Projeto Minerva, criado pelo governo militar, 

atendia 432 alunos em 15 rádio postos. Era transmitido via rádio e apresentava grande índice 

de evasão. 

A Educação Especial funcionava em salas anexas às escolas. Havia uma escola para 

alunos especiais nesse período que atendia 93 portadores de necessidades educacionais 

especiais, sendo 34 em áudio comunicação, 49 deficientes mentais e 10 deficientes físicos. De 

acordo com os dados do relatório da SECD, os maiores problemas dessa década eram a falta de 

estrutura física adequada, a falta de professores habilitados e currículo inadequado, problemas 

que persistiram mais pela falta de vontade política do que pela falta de recursos no Território 

Federal (SECD/RR)44. 

Nos anos de 1981 e 1982 houve a inauguração de duas escolas (Figuras 16 e 17) que 

aumentaram a oferta de vagas para a educação básica em todo Território de Roraima, isso foi 

amplamente noticiado pela imprensa local, principalmente pelo Jornal Boa Vista que cumpria 

bem o seu papel de fazer propaganda do governo. 

Em 1982 foi também inaugurada uma escola que abriria caminho para as políticas de 

formação docente no Território. Em 13 de novembro surge a Escola de Formação de 

Professores, um acontecimento em Boa Vista com a presença do governador Ottomar de Sousa 

Pinto que presidiu a cerimônia de inauguração. Também estiveram presentes a secretária de 

Educação, Irmã Cristina Ribeiro da Silva, o prefeito de Boa Vista, Major Alcides Rodrigues dos 

Santos, o diretor da escola, professores e alunos (Figura 18). 

O prédio da Escola de Formação de Professores contava com 20 salas de aula, cinco de 

apoio pedagógico, três especiais, seis de apoio administrativo, cinco salas de apoio ao estudante 

e 12 outros ambientes. A Figura 19 registra parte das dependências da escola. 

O objetivo da escola era atender além dos alunos da pré-escola, o ensino de 1º e 2º graus 

em Magistério e os Estudos Adicionais (Lei 5692/71), propiciar campo de estágio para os alunos 

do Magistério na própria escola e outras atividades inerentes ao processo de formação docente. 

A formação de professores para atuar de 1ª a 4ª séries foi contemplada, mas ainda demoraria 

                                                           
44  Secretaria de Educação Cultura e Desporto de Roraima 
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alguns anos para atender a demanda reprimida. 

A rede oficial de ensino do Território Federal de Roraima atendia, no início dos anos de 

1980 a todos os níveis de ensino da educação básica: pré-escolar, 1º e 2º graus, regular e antigo 

supletivo, além da educação especial. 

Essa condição do ensino surgiu de ações de extensão universitária, em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Universidade Federal do Pará (UFPA) e 

Universidade Federal do Ceará (UFCE). O auxílio era por meio de atividades e treinamentos 

dos professores para o atendimento dessa modalidade de ensino. 

No que diz respeito ao ensino regular e supletivo, no início dos anos de 1980, o sistema 

de ensino roraimense tinha 235 escolas, 27 na capital e o restante no interior, com 32.866 

matrículas, 1.263 professores atuando. Numa relação aluno/sala de 45,52 e aluno/professor de 

24,26(MAGALHÃES, 1986). 

Em 12 de abril de 1984 foi criada em Boa Vista a Escola de Música, sob a direção da 

professora Cintia Marques de Oliveira, considerada uma grande conquista e que funciona até 

hoje com grande relevância. 

Roraima era até 1988 um território federal. Com a Constituição promulgada, nesse 

mesmo ano, passou a ser mais um estado-membro da Federação. Assim, muitos professores que 

foram contratados para atuar na docência e em outras áreas até 1990, passaram para o quadro 

da União e são hoje os chamados “funcionários do ex-Território”. No caso dos professores, a 

maioria sequer tinha formação na área. 

Com a transformação do Território em Estado acontece a primeira eleição direta para 

governador, que até então era designado pelo Governo Federal. Com ampla articulação política, 

Ottomar de Sousa Pinto foi o primeiro governador eleito pelo voto. Já havia sido governador 

nomeado do Território Federal de Roraima e seria governador novamente do Estado de 

Roraima. Ele é muito citado durante nossa pesquisa, principalmente por uma das fontes, o 

Jornal Boa Vista, tudo que o governador participava era amplamente divulgado por esse jornal, 

aparecendo nas colações de grau, inaugurações de escolas entre outros acontecimentos. 

A carência de professores habilitados em Roraima ainda era muito grande, o que ficou 

comprovado com duas políticas de formação docente criadas. Uma delas foi o Projeto Caimbê, 

oferecido de 1995 a 2001, habilitando 920 professores leigos do interior do Estado. As aulas 

aconteciam nos recessos escolares e todos professores se dirigiam a Boa Vista com ajuda de 
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deslocamento, alojamento e alimentação. Foi um curso de Magistério, para capacitar aqueles 

que já atuavam no ensino, mas não tinham formação. Alguns lecionavam até no ensino médio, 

sem nenhuma qualificação e outros só tinham o ensino fundamental. Isso demonstrava toda a 

fragilidade do sistema educacional roraimense e a grande carência de professores habilitados. 

A outra política de formação docente em Roraima foi o Magistério Parcelado Indígena, 

destinada somente para essa população, nos mesmos moldes do Projeto Caimbê. Tinha o 

objetivo de atender escolas das comunidades em todo o Estado, onde os próprios membros 

atuariam para preservar a cultura e os seus interesses. Foi ofertado de 1995 a 2001, habilitando 

418 professores indígenas. No último capítulo deste trabalho discutiremos, de forma mais 

ampla, esse projeto. 

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) foi criada em 1990, ou seja, não havia 

nenhuma instituição no Estado responsável pela formação de nível superior. No início dos anos 

2000 foi criado o Instituto Superior de Ensino de Roraima (ISE-RR), depois transformado na 

Universidade Estadual de Roraima, que interiorizou o ensino superior criando vários campi. 

No sentido inverso a migração também ocorreu de modo seletivo. Com a promulgação 

da Constituição de 1988 e, com a consequente transformação do antigo Território Federal em 

estado-membro da Federação, ao se deparar com falta de uma legislação específica, aplica-se 

aos Estados de Roraima e Amapá a legislação utilizada quando da transformação de Rondônia 

em Estado. 

Esta legislação aplicada deu abertura para a chamada redistribuição de pessoal. Usando 

esse método, amparados no Regime Jurídico Único, Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

muitos servidores públicos federais, dos mais qualificados, foram realocados para diversos 

estados brasileiros, prejudicando o Estado de Roraima, que não poderia prescindir de tais 

funcionários. 

Essa redistribuição de pessoal, como era de se esperar ‒ ocorreu principalmente com 

técnicos especializados, professores, médicos e demais profissionais de nível superior, 

desfalcando assim o quadro de pessoal federal à disposição do novo ente federativo. 

Outro agravante que influenciou a economia do Estado, nesse período, foi o fechamento 

do garimpo. A economia sofreu um duro golpe com a falência de diversas empresas e a 

transferência de estabelecimentos comerciais para outros estados. No campo da educação o 

Estado dispunha em 2009 de uma rede de 585 escolas de ensino fundamental, das quais 322 
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estaduais, 252 municipais, 10 particulares e uma federal. O corpo docente era constituído de 

4.842 professores, sendo que 2.952 trabalhavam nas escolas públicas estaduais, 1.627 nas 

municipais e 217 nas particulares. Estudavam nessas escolas 86.547 alunos, dos quais 82.208 

nas públicas e 4.339 nas particulares. O ensino médio era ministrado em 100 estabelecimentos, 

com a matrícula de 17.512 alunos, sendo 16.175 nas públicas e 1.337 nas particulares. 

Esses são os dados gerais da época. Como não existia controle, que começou a ser feito 

na segunda metade da década de 1990, as informações são escassas e os números apresentados 

em algumas situações são controversos.  

Metodologia 

Essa pesquisa foi resultado de uma pesquisa bibliográfica e documental, e também de 

depoimentos de algumas pessoas que atuaram nos anos de 1960 e décadas seguintes, foi o caso 

do Professor Covello que esteve nas equipes de 1963 e 1966 nas equipes que estiveram em 

Roraima fazendo as primeiras capacitações de professores, os dados do livro que publicou 

(conforme referência), muito contribuiu para esta pesquisa.  

Foi entrevistado em Santos/ SP, onde reside hoje com a família, esse educador trabalhou 

nos anos de 1990 na Secretaria de Educação de Roraima também, hoje está bem idoso. Além 

disso, foram coletadas informações em jornais, revistas, livros, monografias, dissertações de 

mestrado e teses de doutorados, mas todos apresentaram poucos recortes sobre educação, o que 

dificultou bastante a construção desse trabalho. 

Também foram feitas consultas a documentos oficiais, o que propiciou os dados 

apresentados na pesquisa, sobre quantidade de alunos, professores e escolas, que aqui são 

amplamente apresentados e referenciados. Isso enriqueceu a pesquisa permitindo uma análise 

da evolução do ensino local com relação a políticas de formação de professores e crescimento 

de oferta da rede pública. 

Resultados e Conclusão 

O Estado de Roraima fica no norte do Brasil, mais especificamente na Amazônia 

Setentrional. Nos primeiros anos, após sua criação, era formado por apenas dois municípios, 

Boa Vista e Caracaraí, o acesso a eles era muito difícil, não havia estradas. Para se chegar a essa 

região o alcance era feito por via área, pelo rio era muito difícil. As primeiras expedições que 

chegaram de barco passaram meses enfrentando dificuldades próprias da geografia da região, 
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além dos problemas em estabelecer contatos com as muitas comunidades indígenas. 

Essa era a contextualização geográfica no período pesquisado inicialmente, mas aos 

poucos foi evoluindo, e o ensino, tanto no que diz respeito a oferta como a formação de 

professores foi crescendo lentamente, a consolidação de políticas de formação no Estado 

ocorreu no período posterior a esse momento, a partir de 1994 em diante foram ofertados cursos 

para formar mais professores, com formação no Magistério, como em nível superior. 

Mas é importante destacar, conforme a pesquisa, o papela da primeira escola de 

formação de professores, e curso como o Logos, que naquele momento, eram as únicas políticas 

de formação de professores, a demanda por professores era muito grande, era preciso habilitar 

profissionais do ensino para a demanda crescente, isso foi acontecendo ao longo das décadas e 

hoje  o Estado forma muitos educadores, e atende as necedades do sistema de ensino atual, mais 

o começo  foi difícil e desafiador. 
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RESUMO: Sabe-se que o ensino de todas as disciplinas curriculares e a qualidade deste são de suma 

importância para o desenvolvimento integral do educando. De fato, a diversidade de conhecimento é fundamental 

para a formação do indivíduo, proporciona um desenvolvimento cognitivo mais significativo, contudo muitos 

fatores podem interferir nesse processo, assim como a forma que as disciplinas são ensinadas aos alunos. O 

presente estudo vem abordar sobre como está se desenvolvendo o ensino das disciplinas curriculares obrigatórias 

nas práticas pedagógicas de alguns educadores das séries iniciais do ensino fundamental. Neste trabalho 

apresentarei dados de uma pesquisa realizada em uma turma de 4º ano do ensino fundamental de uma escola 

pública do Município de Humaitá-Amazonas, a mesma é de cunho qualitativo e os dados analisados foram obtidos 

através de observações e entrevistas, é fundamentado principalmente por autores que tratam do tema currículo, 

disciplinas curriculares, formação e prática docente.  

Palavras-chave: Disciplinas curriculares. Formação docente. Práticas pedagógicas. 

ABSTRACT: It is known that the teaching of all curricular subjects and the quality of this curriculum are of 

paramount importance for the integral development of the student. In fact, the diversity of knowledge is 

fundamental for the formation of the individual, it provides a more significant cognitive development, however 

many factors can interfere in this process, as well as the form that the disciplines are taught to the students. The 

present study addresses how the teaching of compulsory curricular subjects is being developed in the pedagogical 

practices of some educators in the initial grades of elementary school. In this will be presented data from a research 

that was carried out in a public school, it is qualitative and the data analyzed were obtained through observations 

and interviews, will be mainly based by authors dealing with the subject curriculum, curricular subjects and 

teaching practice. 

 

Keywords: Curricular disciplines. Teacher training. Pedagogical practices 

 

 

Introdução 

 

O desenvolver das capacidades cognitivas do educando é indispensável durante todo o 

processo de escolarização, essas capacidades desenvolvidas podem contribuir bastante na 

formação de indivíduos ativos, participativos e transformadores da sociedade. Uma das 

ferramentas consideradas imprescindível para o desenvolver das capacidades cognitivas é o 

ensino das disciplinas curriculares obrigatórias e a qualidades deste ensino. 

A abordagem curricular é tema de muita atenção quando o assunto é a formação dos 

indivíduos, contudo essa formação não dependerá somente da base curricular em si, mas sim, 
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de todo um conjunto organizacional e democrático advindo do sistema de ensino e das 

instituições escolares. É nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que podemos encontrar 

diretrizes que auxiliam no desenvolvimento do ensino, mas como já dito, por si só ele não 

garantirá a qualidade do ensino, isso dependerá também da base curricular nacional, da pratica 

pedagógica dos docentes e da escola como um todo.  

Na sociedade contemporânea, cresce de forma precípua o papel e a prática institucional 

e social do professor, visando contribuir com o desenvolvimento das habilidades e capacidades 

cognitivas dos educandos, utilizando-se de metodologias, técnicas e estratégias pedagógicas em 

prol da educação. Desta feita, deve ser observado a finalidade das disciplinas curriculares 

obrigatórias no prisma da formação inicial e continuada dos discentes e docentes, visando 

sempre o alcance dos objetivos e o desenvolvimento do indivíduo na sua plenitude, sem existir 

discrepâncias entre os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

Desse modo, por meio deste trabalho, apresento algumas de minhas experiências em 

relação as práticas docentes referentes ao ensino das disciplinas curriculares, vividas em uma 

escola públicas no município de Humaitá – AM no ano de 2016. Este trabalho apresentará os 

desdobramentos que vem se dando no ensino das disciplinas curriculares das séries iniciais do 

ensino fundamental. 

O currículo e as disciplinas obrigatórias das séries iniciais do ensino fundamental de 1º ao 

5º ano 

 

No artigo 210 da Constituição Federal de 1988, versa que serão fixados conteúdos 

mínimos na educação formal para uma “formação básica comum e respeito aos valores culturais 

e artísticos, nacionais e regionais”. Uma das maiores preocupações no âmbito educacional é 

como está se desenvolvendo nas variáveis práticas dos professores esses conteúdos mínimos 

necessários para a formação dos discentes. 

Um outro aspecto ao qual devemos maior atenção está relacionado ao entendimento 

sobre currículo e para quem está destinado. Estando a escola intimamente ligada à vida em 

sociedade de seus envolvidos no processo educacional é imprescindível que o currículo seja 

construído voltado para a realidade concreta na qual a escola está inserida, contudo não deve 

limitar-se somente a essa realidade, mas sim, relacionar essa à outras dimensões, afinal,  
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Um currículo para a formação humana introduz sempre novos conhecimentos, não se 

limita aos conhecimentos relacionados às vivências do aluno, às realidades regionais, 

ou com base no assim chamado conhecimento do cotidiano. É importante alertar para 

a diferença entre um currículo que parte do cotidiano e aí se esgota e um currículo que 

engloba em si mesmo não apenas a aplicabilidade do conhecimento à realidade 

cotidiana vivida por cada grupo social, mas entende que conhecimento formal traz 

outras dimensões ao desenvolvimento humano (LIMA, 2007, p. 20). 

 

O currículo consolida-se nas escolas através de documento como o projeto curricular, 

projeto pedagógico, projeto educativo, plano da escola –sendo os termos mais utilizados – 

Projeto Político Pedagógico (PPP) Projeto Pedagógico Curricular (PPC), a denominação vai 

depender da instituição escolar pois, há as que consideram que alguns termos representam 

significados distintos (LIBÂNEO, 2008, p.161).  

O termo a ser utilizado neste trabalho será o Projeto Pedagógico Curricular. Designa-se 

projeto, pois “é um guia para uma ação, prevê, dá uma direção política e pedagógica para o 

trabalho escolar, formula metas, institui procedimentos e instrumentos de ação”. É pedagógico 

porque diz respeito aos processos educacionais e curricular, pois envolve a cultura a ser 

produzida (LIBÂNEO, 2008, p.153). Ainda não há um conceito formado sobre o termo 

currículo, contudo há várias definições como: 

 

Conjunto de disciplinas de um curso, resultado buscados na aprendizagem, 

experiências que devem ser providas aos estudantes, princípios orientadores da 

prática, seleção e organização da cultura. Adotar uma ou várias delas dependerá de 

opção entre as muitas teorias em voga. Hoje é bastante aceita a ideia de que currículo 

é, além da seleção da cultura produzida pela sociedade, uma ambientação para 

vivenciar experiências culturais (LIBÂNEO, 2008, p. 155). 

 

O currículo constitui-se como a ferramenta indispensável no auxílio do processo de 

ensino e aprendizagem, destarte este deve ser cuidadosa e necessariamente implementado no 

planejamento das instituições escolares visando sempre o alcance de suas metas e objetivos, 

afinal, “o currículo define o que ensinar, o para que ensinar, o como ensinar” (LIBÂNEO, 2008, 

p. 168), aspectos esses que são essências para auxiliar o trabalho do professor. 

Há pelo menos três tipos de currículo que devem fazer parte do planejamento escolar 

são eles, o formal, o real e o oculto. O currículo formal ou legal refere-se ao “currículo legal 

expresso em diretrizes curriculares, objetivos e conteúdos das áreas ou disciplinas de estudos” 
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(LIBÂNEO, 2008, p.171), são as normas e diretrizes prescritas pelo sistema de ensino os quais 

a escola deve adotar e adequá-lo à sua realidade.  

O currículo real ou “experienciado é a efetivação do que foi planejado, mesmo que nesse 

caminho do planejar e do executar aconteçam mudanças” é a real prática desenvolvida pelos 

professores e a real forma como se desenvolve a aprendizagem dos alunos. O currículo oculto 

é aquele que “não é prescrito, não aparece no planejamento” (LIBÂNEO, 2008, p.172), é aquele 

no qual está presente as extensões sociais as quais quer queira quer não, podem afetar e 

influenciar o processo de ensino e aprendizagem. Desta forma podemos perceber que o 

currículo é muito mais abrangente, pois não está voltado somente para os conteúdos 

disciplinares, afinal, 

 

O currículo é o conjunto dos vários tipos de aprendizagem, aquelas exigidas pelo 

processo de escolarização, mas também aqueles valores, comportamentos, atitudes 

que se adquirem nas vivências cotidianas na comunidade, na interação entre 

professores, alunos, funcionários, nos jogos e no recreio e outras atividades concretas 

que acontecem na escola” (LIBÂNEO, 2008, p.174) 

 

Lima também pontua que está concepção vai muito além, pois, 

 Currículos são os conteúdos, as informações e as atividades humanas necessárias para 

formar novas memórias que servirão de suporte para aquisição de conhecimentos 

posteriores, assim como para tomada de decisão e solução de problemas na vida 

cotidiana (LIMA, 2007, p. 35). 

 

A questão do que ensinar e como adaptar os conteúdos também deve ser uma 

preocupação constantes dos professores. A falta de participação na elaboração do projeto 

pedagógico curricular, e a pouca familiaridade com os Parâmetros Curriculares Nacionais são 

uns dos fatores que acarretam a ausência de orientação na hora da escolha do que ensinar, pois 

o currículo é um dos propulsores da elaboração do PPC, e é uma ferramenta de formação 

humana que envolve as diferentes esferas da sociedade, sendo assim, 

Os currículos não são conteúdos prontos a serem passados aos alunos. São uma 

construção e seleção de conhecimentos e práticas produzidas e contextos concretos e 

em dinâmicas sociais, políticas e culturais, intelectuais e pedagógicas. (LIMA, 2007, 

p.09) 
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O ensino deve ser uma prática bem explícita aos olhos dos educadores, os quais devem 

carregar consigo a verdadeira essência do ensinar, pois como já argumentava Paulo Freire 

(1996) “ensinar não é transferir conhecimento” isso vai além do ensino dos conteúdos 

disciplinares “é necessário constituir no educando a metodologia de aprender e desenvolver 

nele a autonomia para se utilizar das fontes de conhecimento formal” (LIMA, 2007, p. 52). 

É importante ressaltar que a organização do currículo é fundamental, pois é através dele 

que irá se desenvolver o trabalho dos educadores e a aprendizagem formal dos educandos. Desta 

forma, “os currículos não devem privilegiar apenas que conhecimentos ensinar-aprender, mas 

como ordená-los, organizá-los, em que lógicas, hierarquias e precedências, em que tempos, 

espaços” (ARROYO, 2007, p. 22). 

É dentro da organização curricular do sistema de ensino e das escolas que estão 

presentes as disciplinas obrigatórias correspondente a cada série, e é através destas disciplinas 

que o ensino formal se perdura. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

do ensino fundamental de 1º ao 5º, as disciplinas obrigatórias a compor a matriz curricular das 

escolas são Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes e Educação 

Física (além dos temas transversais e éticos, meio ambiente e saúde e pluralidade cultural e 

orientação sexual que também devem se fazer presentes).  

Essas disciplinas e seus respectivos conteúdos são considerados essenciais para a 

formação dos educandos, em cada uma delas constam objetivos a serem alcançados com o 

ensino de determinada área. O cerne da questão é como vem ocorrendo nas práticas pedagógicas 

dos professores o ensino dessas disciplinas? Quais as contribuições e as implicações dessas 

práticas para o processo de ensino-aprendizagem? 

 

Formação docente: os desafios das práticas pedagógicas 

 

Juntamente com o currículo, a formação docente tem se tornado tema de muitas 

pesquisas atualmente, isso deve-se aos vários desafios encontrados pelos professores, seja na 

sua formação inicial ou continuada, o que consequentemente acarretará efeitos no desenvolver 

de sua prática pedagógica e implicará na qualidade do ensino e consequentemente na 

aprendizagem dos alunos.   
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A formação docente foi estimulada principalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN — Lei n. 9.394/96) que visa o desenvolvimento pleno e contínuo 

dos educadores, através desta, os professores encontram respaldos para progredir enquanto 

sujeitos subjetivos e profissionais. 

São vários os fatores sociais que nos leva a ter uma visão mais aguçada referente a 

formação e as práticas dos educadores, isso deve-se ao fato de que, a sociedade está em 

constantes mudanças as quais estes devem acompanhar e inteirar-se delas, e isso muitas vezes 

torna-se um desafio a ser superado pelos professores.  

É muito relativo quando falamos de formação docente inicial ou continuada, pois estas 

não dependerão somente da formação recebida pelos formadores, mas sim, da proporcionada 

pelo próprio formando. Assim, a superação dos desafios da prática em um mundo tão instável 

vai depender também da correlação entre o formador e o formando, onde o primeiro deve dispor 

de uma base mínima de conhecimento e o segundo deve ter autonomia para por meio da base 

aprofundar seus conhecimentos e melhorar sua prática. 

A formação inicial é aquela que ocorre durante o período de graduação na qual deverá 

ser desenvolvida várias habilidades e competências profissionais. Na formação continuada 

amplia-se os fatores adquiridos na graduação, contudo pode tornar-se uma forma de preencher 

as lacunas deixadas na formação inicial. Libâneo destaca que, 

A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos 

destinados à formação profissional, completados por estágios. A formação continuada 

é o prolongamento da formação inicial visando ao aperfeiçoamento profissional 

teórico e prático no próximo contexto de trabalho e ao desenvolvimento de uma 

cultura geral mais ampla (LIBÂNEO, 2008, p. 227). 

 

 Essa formação não deve se restringir aos ensinos técnicos, mas sim, possibilitar aos 

professores uma reflexão construtiva e reconstrutiva de sua identidade individual e profissional. 

Levando em consideração as variáveis sociais, é de suma importância que o profissional busque 

sempre sua formação contínua, isso deve ser, não somente responsabilidade das instituições 

escolares, mas do próprio educador, afinal, 

Os estímulos externos podem ser importantes, mas precisam contar com o significado 

que o professor atribui à experiência de formação. Reconhece-se que essa experiência 

inclui as trajetórias de vida, os referentes culturais e os valores sociais em um 
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amálgama de possibilidades de construção da profissionalidade docente, sendo 

entendida como a profissão em ação (CUNHA, 2013, p. 11). 

 

O professor tem um importante papel a ser desempenhado socialmente, por isso, a 

formação e a avaliação reflexiva sobre sua prática tornam-se imprescindível no contexto 

educacional. Uma outra questão a ser destacada é a qualidade dos cursos de formação 

disponibilizadas aos educadores, a qual tem um peso importante na instigação ou não do 

profissional em formação. 

 A má qualidade de ensino comumente é atribuída a falta de preparo do professor, 

contudo é fato que as instituições que oferecem os cursos de formação também deixam a desejar 

quando o quesito é despertar o interesse e instiga-los visando a qualidade do trabalho docente. 

Bernardete Gatti (2010) ressalta que os currículos de formação inicial também deixam a desejar 

quanto a qualidade da formação dos licenciados. 

Assim sendo, eis a incógnita da questão, exige-se cada vez mais dos professores, e a 

culpa da má qualidade do ensino quase sempre é atribuída a suas práticas metodológicas, mas, 

a que medida os cursos de formação inicial e continuada vem contribuindo no desenvolvimento 

profissional desses docentes e na qualidade do ensino? 

Mesmo tendo os mais variados fatores que influenciam e interferem no trabalho dos 

docentes, não podemos nos esquecer que eles são as peças fundamentais na mediação do 

conhecimento, dessa forma torna-se necessários cursos de formação que realmente contribua 

com o crescimento subjetivo e profissional dos professores. 

Nas constantes transições e exigências sociais é fundamental que os docentes não 

percam a essência do ato de ensinar, pois a formação de muitos outros indivíduos dependerá 

em grande escala de suas práticas metodológicas e pedagógicas. Assim sendo, a ampliação de 

conhecimento do constante formando é essencial para o seu próprio desenvolvimento integral 

e para a construção coletiva social, afinal, “O conhecimento torna-se não somente uma 

aquisição individual, mas uma das possibilidades de desenvolvimento da pessoa que terá 

reflexos na vida em sociedade” (LIMA, 2007, p. 21). 

 A escolha do método a ser adotado pelos professores acaba sendo um dos seus maiores 

desafios quando se trata da formação integral dos educandos e das habilidades e competências 

a serem desenvolvidas nestes. A metodologia escolhida pelo professor tem grandes influências 

na instigação e na aprendizagem apresentada pelos alunos, por isso, o docente deve sempre 
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rever os seus métodos, pois “em sala de aula, não é somente o conteúdo que motiva, mas, 

sobretudo, como o professor trabalha com o conteúdo” (LIMA, 2007, p. 28). 

 O exercício da atividade docente e o desenvolvimento da aprendizagem dos discentes 

torna-se cada vez mais complexo, pois a prática insatisfatória exercida pelos professores não 

está relacionada somente aos métodos ou a falta de formação continuada, mas também ligada 

aos mais diversos fatores como o baixo salário, condições de trabalho, falta de tempo e 

flexibilidade para planejamento das atividades, sobrecarga de disciplinas, excesso de alunos por 

turma, escolha equivocada do curso, etc. Cunha destaca que,  

A violência, a drogadição e a crise de autoridade são problemas da sociedade 

contemporânea que afetam significativamente a escola e impactam o tradicional papel 

do professor. Os baixos salários levam ao fenômeno da intensificação e as condições 

não condizentes de trabalho influenciam a autoestima dos docentes, sendo parte 

substancial das mazelas que se instalam nas suas trajetórias profissionais (CUNHA, 

2013, p. 10). 

Já os déficits de aprendizagens apresentados por muitos alunos não estão ligados 

somente a forma como o professor ensina, estão também embutidos nesses aspectos questões 

como a ausência de acompanhamento familiar, as condições físicas e psicológicas dos alunos, 

clima do ambiente relacional, a organização e a cultura curricular escolar, enfim, isso está 

diretamente ligado as políticas educacionais e sociais nas quais a escola e todos que fazem parte 

do processo educacional estão envolvidos. 

Metodologia 

Este trabalho contou com o levantamento bibliográfico acerca da temática em questão. 

Se configura em uma pesquisa qualitativa, que de acordo com Minayo (2012 p. 21), “ela se 

ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ou deveria ser 

quantificado, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das 

crenças, dos valores e das atitudes”. A pesquisa de abordagem qualitativa “tem o ambiente 

natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento [...] ela 

supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo 

investigada[...]” (LUDKE e ANDRÉ, 1986 p. 11). 

A pesquisa voltada para a abordagem qualitativa se desenvolve em três etapas cuja 

primeira é exploração que segundo Minayo (2012 p. 26) “consiste na produção do projeto de 

pesquisa e de todos os procedimentos necessários para preparar a entrada de campo”. Para Gil 

(2010 p.27) a pesquisa exploratória “têm como propósito proporcionar maior familiaridade com 
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o problema, com vista a torna-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. A segunda etapa é o 

trabalho de campo o qual “consiste em levar para a prática empírica a construção teórica 

elaborada na primeira etapa. Essa fase combina instrumentos de observação, entrevista ou 

outras modalidades de comunicação e interlocução com pesquisados, levantamento de material 

documental e outros. Ela realiza um momento relacional é prático de fundamental importância 

exploratória, de confirmação e refutação de hipóteses e de construção de teorias” (MINAYO, 

2012, p. 26). A terceira etapa trata-se da análise e tratamento do material empírico e documental 

que “diz respeito ao conjunto de procedimentos para valorizar, compreender, interpretar os 

dados empíricos, articulá-los com a teoria que fundamentou o projeto [...]” (MINAYO, 2012, 

p. 27). 

A pesquisa se desenvolveu em uma escola pública do município de Humaitá-Am. Os 

dados serão analisados através de estudos de teorias e se desenvolverá através do método 

dialético o qual “é um método de interpretação dinâmica e totalizante da realidade. Considera 

que os fatos não podem ser considerados fora de um contexto social, político, econômico etc.” 

(MARQUES, 2006, p. 79). 

 

Resultado e discussão 

 

 Para a realização deste trabalho se utilizou a observação direta e a entrevista com roteiro 

pré-estabelecido. Os dados apresentados neste tópico foram coletados durante minha pesquisa 

cujo objetivo era analisar como estava sendo desenvolvido o ensino das disciplinas curriculares 

obrigatórias em uma turma do 4º ano das séries iniciais do ensino fundamental. Foi pedido a 

colaboração de três professores de forma que eles participassem de uma entrevista. Para 

preservar a identidade dos participantes serão utilizadas as letras “A, B e C” para a identificação 

dos mesmos.   

 Nessa respectiva turma, desenvolviam atividades três professores efetivos, sendo que a 

professora “A” leciona as disciplinas de Língua Portuguesa, História, Artes, Ciências, 

Geografia e Ensino Religioso. O professor “B” leciona Educação Física e a professora “C” 

Matemática. No quadro abaixo serão apresentadas algumas informações sobre os Professores 

participantes desta pesquisa. 
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Quadro 1 – Perfil dos professores. 

Profº Sexo Idade Tempo de 

trabalho 

Formação 

Acadêmica 

Pós-graduação Carga 

horária 

A Feminino  52 22 anos Pedagogia  Não tem 20 horas 

B Masculino  33 03 anos Educação 

Física 

Fisiologia do 

exercício e 

Personal trainer   

40 horas 

C Feminino  44 19 anos Normal 

Superior  

Psicologia 

escolar 

20 horas 

  Fonte: Dados obtidos através do roteiro de entrevista 

  

Através das observações verificou-se que a professora “A” enfatizava constantemente a 

disciplina de Língua Portuguesa sem lecionar as demais disciplinas que estavam a seu cargo e 

que deveriam ser ministradas durante alguns dias da semana de acordo com o que consta no 

horário de aula apresentado no quadro abaixo. 

Quadro 2 – Horário da turma 4º ano. 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Língua 

Portuguesa 

Matemática  Matemática Língua 

Portuguesa 

Matemática 

Língua 

Portuguesa 

Educação Física Geografia  Matemática Língua 

Portuguesa 

Matemática  Artes  Ensino religioso Educação Física História 

Matemática  Língua 

Portuguesa 

Língua 

Portuguesa 

Ciências  História  

Fonte: Secretaria da Escola 

A professora não dava devida importância ao ensino das demais disciplinas, foi possível 

verificar que a prática pedagógica desenvolvida por ela ainda se encontra voltada para uma aula 

repetitiva e cansativa, pois os alunos não demonstravam muito interesse nas atividades 

propostas, além disso não havia, por parte da professora, explicação sobre os conteúdos que 

estavam sendo abordados nas atividades (cópias), o que afeta diretamente na aprendizagem dos 

alunos, pois se um conteúdo não é explicado pelo professor (o qual deve mediar e intervir as 

atividades quando necessário) é pouco provável que ele seja compreendido pelo aluno. O 

professor é aquele que deve mediar, apresentar o que será lido ou escrito, assim como,  

 

[...] o livro, o texto, a paisagem, a imagem, a partitura, o corpo em movimento, o 

mundo. É ele quem auxilia a interpretar e a estabelecer significados. Cabe a ele criar, 

promover experiências, situações novas e manipulações que conduzam à formação de 
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uma geração de leitores capazes de dominar as múltiplas formas de linguagem e de 

reconhecer os variados e inovadores recursos tecnológicos, disponíveis para a 

comunicação humana presente no dia-a-dia (NEVES; et al (orgs), 2011, p. 16). 

 

 Outra dificuldade que foi verificada está relacionada ao desenvolvimento de atividades 

das demais disciplinas que estão sob sua responsabilidade. Sua prática mecânica pode estar 

relacionada a falta de domínio de conteúdo, formação continuada, planejamento com orientação 

pedagógica ou mesmo pela sobrecarga de disciplinas, pois não existe tempo suficiente, na sua 

carga horária, dedicada ao planejamento (estudo e preparação de material para o 

desenvolvimento de suas aulas) o que por consequência o leva a dar ênfase em apenas uma 

disciplina. 

Com relação ao professor “B” observei que sua prática se iguala a da professora anterior, 

pois o mesmo quando leva as crianças para fazer aulas práticas de Educação Física, elas não 

têm muito sentido, pois não é uma atividade organizada e planejada, o mesmo não explica de 

maneira que os alunos entendam o porquê disso ou daquilo.   

Logo, a prática “tradicional” do professor “B” está ligada a falta de conhecimento, o que 

é acarretado também pela falta de planejamento sob orientação do coordenador pedagógico e 

pela falta de formação continuada visando sempre a qualidade do processo de ensino-

aprendizagem, assim, 

 

[...] essa concepção de formação contínua do docente – realizada nas escolas mediante 

a ação do coordenador pedagógico – tem sido adotada nas políticas públicas de 

formação, observando-se a transferência, para as escolas, de partes substanciais do 

desenvolvimento profissional do professor. Adicionalmente, nem sempre a ação do 

coordenador pedagógico é pautada pelas necessidades e demandas da escola, uma vez 

que projetos e programas do governo assumem caráter prioritário e a própria cultura 

docente resiste às propostas feitas por ele (DAVIS, 2012, p. 16). 

 

Neste sentido, é importante ressaltar que a ação do coordenador pedagógico da escola 

deve sempre está vinculada a uma formação continua e permanente de todos os envolvidos no 

processo educacional. Assim, é preciso enfatizar que esse profissional deve ser qualificado na 

área (pedagogo) e demonstrar interesse em trabalhar de forma articulada e produtiva, 

valorizando o trabalho dos professores e favorecendo a qualidade do ensino ofertado. 

A professora “C” de matemática se recusou a ser entrevistada, e optou por levar o roteiro 

de entrevista, contudo nas observações constatei que esta se apoia no livro didático para 
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desenvolver suas atividades, a mesma também pede muita cópia do livro e explica pouco sobre 

os conteúdos abordados. Na minha percepção essas atividades são desenvolvidas apenas para 

manter os alunos ocupados, pois esses três professores enchem os alunos de cópias e explicam 

pouco ou nada sobre o que foi pedido para os alunos fazerem. 

Como foi possível observar, a prática da professora “C” também, se remete a uma aula 

mecânica, com aplicação de cópias e exercícios. Muitas vezes quando era feita a correção das 

atividades no quadro, apenas eram colocadas as respostas certas, sem que fosse trabalhado o 

desenvolvimento da questão que estava sendo corrigida. Algumas vezes, a referida professora 

passava nas carteiras de seus alunos para verificar a execução dos exercícios, mas não 

demonstrava nenhuma atitude em relação aos que apresentavam dificuldades em completar o 

mesmo. Agindo de tal forma a professora não dava condições de sanar as dúvidas desses 

educandos, e sendo assim, a prática de ensino e aprendizagem não estava se efetivando como 

deveria, pois   

 

[...] nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando 

em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinando, ao lado do 

educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber 

ensinando, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, 

aprendido pelos educandos (FREIRE, 1996, p. 13). 

 

Assim, o professor deve constantemente rever e repensar sua prática, buscando ajuda 

sempre que preciso, pois o mesmo é a peça fundamental e indispensável em uma sala de aula, 

sua metodologia muito pode contribuir positivamente para a formação do educando, mas 

também pode deixar grandes lacunas se trabalhadas de forma mecânica e sem levar em 

consideração as aprendizagens, capacidades e habilidades que devem ser desenvolvidas nos 

educandos durante a educação básica. 

Considerações finais 

Recapitulando esse trabalho objetivou analisar como vêm se desenvolvendo o ensino 

das disciplinas curriculares obrigatórias nas práticas pedagógicas dos professores que fizeram 

parte dessa pesquisa. Através dos estudos das teorias em consonância com a prática exercida 

para obter os dados, percebe-se que quando se trata da prática do professor e da aprendizagem 

dos alunos são vários os fatores que influenciam e interferem no processo de ensino-

aprendizagem. 
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A formação do professor (inicial ou continuada) se baseia através dos aspectos 

subjetivos, profissionais e sociais histórico e culturalmente construídos, a sua vida pessoal, 

social e os seus lócus de trabalho tornam-se um campo de aprendizagem e de reflexão sobre 

sua prática podendo assim desenvolver suas competências e habilidades. 

A pesquisa fomentou de forma analítica este trabalho, tendo com laboratório a escola, 

desta feita, foram observados os processos didáticos tendo como referência as bases 

curriculares, sob a perspectiva de a educação moderna serem considerados arcaicos. Almejando 

um ponto vista holística, a formação da educação ampla para o indivíduo dependerá de vários 

fatores, subjetivos e objetivos. Destarte, as bases curriculares têm como finalidade de nortear 

de maneira bastante superficial a formação educacional completa do indivíduo, todavia, tudo 

dependera, principalmente, da profundidade da formação cognitiva do indivíduo e da influência 

interna e externa. 

Se tratando do processo educacional como um todo, seria injusto jogar a culpa somente 

as práticas metodológicas dos professores quando todos envolvido nestes tem uma parcela de 

culpa. Contudo em sala de aula o professor é o principal mediador do conhecimento, e sua 

prática tem grande influência no desenvolver das aprendizagens dos educandos, daí a 

importância de um exercício de uma prática crítica e reflexiva. 

Através do descaso social pelo qual as instituições escolares públicas marginalizadas 

estão passando, é essencial que os professores não se acomodem e busquem sua formação 

contínua, o que é de direito seu, assim, como a escola também deve cumprir seu papel, 

principalmente dando apoio pedagógico as dificuldades encontradas pelos professores no 

desenvolver de suas atividades, fazendo com que estes não se acomodem nas mazelas das 

teorias, mas sim, saiba compreender que a teoria é apenas uma base para a prática e que estas 

devem caminhar juntas. 

A fragmentação curricular do conhecimento, ou seja, a divisão do conhecimento em 

áreas é uma das formas de fazer com que o aluno apreenda os conteúdos abordados em cada 

disciplina, mas a apreensão desses conhecimentos se torna cada vez mais complexo quando se 

trata das séries iniciais no qual de um lado os professores têm ao seu cargo várias disciplinas, e 

de outro o sistema de avaliação que foca os procedimentos avaliativos somente nas disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática.  

Portanto, o sucesso e a qualidade do ensino vão depender em grande escala da 

articulação entre os currículos de formação inicial, da formação continuada e da autorreflexão 

sobre a prática do professor, do empenho do sistema de ensino, da colaboração da família e da 

dedicação da escola como um todo, pois esses aspectos tão almejados socialmente só se 

efetivarão mediante o trabalho conjunto entre o sistema de ensino, as instituições escolares, 

professores, alunos e as famílias, no qual cada um faça sua parte em prol de um ensino 

significativo e uma educação qualitativa. 
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GT 03: Formação e trabalho docente 

 
RESUMO: O presente trabalho, de cunho bibliográfico, tem como objetivo apresentar as contribuições obtidas 

através dos textos analisados durante a disciplina Formação de Professores: Cultura, Saberes e Práticas do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, Campus de Porto 

Velho, no período de abril a junho de 2018, acerca do professor reflexivo. A partir das ideias defendidas por Schön 

(2000), Alarcão (2005) e Pimenta (2002) foi elaborado um quadro teórico norteado por quatro perguntas centrais 

acerca do que cada autor esclarece sobre: o que é ser professor reflexivo, para que ser professor reflexivo, sobre o 

que ser professor reflexivo e por fim como ser professor reflexivo. A abordagem tem por motivação a pesquisa de 

Mestrado em desenvolvimento intitulada, inicialmente, Teoria e Prática na alfabetização: estratégias de 

aproximação, na qual um dos objetivos específicos é buscar estratégias de aproximação da teoria com a prática 

docente através das contribuições dos autores sobre formação docente e alfabetização. As respostas apresentadas 

pelos autores, mencionados acima, trouxeram uma possível resposta ao problema abordado: como aproximar a 

teoria da prática na formação docente no ciclo de alfabetização? Uma das estratégias de aproximação entre a teoria 

e a prática seria então, o professor reflexivo. Por meio destas contribuições, compreende-se melhor a estreita 

relação que há entre teoria e prática, de modo a perceber a atuação docente, intervindo nela e ocasionando 

mudanças. 

 

Palavras-chave: Professor reflexivo. Formação docente. Teoria e prática. 

 

 

ABSTRACT: The present work aims to present the contributions obtained through the texts analyzed during the 

course Teacher Education: Culture, Knowledge and Practices of the Graduate Program in Education, Federal 

University of Rondônia Foundation, Campus of Porto Velho, in the period from April to June of 2018, about the 

reflective teacher. From the ideas defended by Schön (2000), Alarcão (2005) and Pimenta (2002), a theoretical 

framework was elaborated guided by four central questions about what each author clarifies about: what it is to be 

reflective teacher, so that being a reflective teacher, about what to be reflective teacher and finally how to be 

reflective teacher. The approach is motivated by the master’s thesis research initially titled Theory and Practice in 

Literacy: Strategies for Approximation, in which one of the specific objectives is to seek strategies to approach 

the theory with the teaching practice through the authors' contributions on teacher training and literacy. The 

answers presented by the authors, mentioned above, have provided a possible answer to the problem addressed: 

how to approach the theory of practice in teacher training in the literacy cycle? One of the strategies of 

approximation between theory and practice would be, then, the reflective teacher. Through these contributions, 

one can better understand the close relationship between theory and practice, in order to perceive the teaching 

activity, intervene in it and bring about changes.   

 

Keywords: Reflective teacher. Teacher training. Theory and practice. 

 

 

Introdução 

Durante a minha trajetória profissional na área da educação, surgiram inquietações 

referentes ao trabalho realizado pelos professores alfabetizadores que recebem formação 
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continuada para o atingimento das metas estabelecidas pelo governo federal, que é toda criança 

alfabetizada até os oito anos de idade. 

E destas inquietações surgiu um questionamento que pode ser respondido pelas 

contribuições da disciplina Formação de Professores: Cultura, Saberes e Práticas, ofertada no 

Programa de Pós-graduação em Educação, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, 

Campus de Porto Velho, no período de abril a junho de 2018, acerca do professor reflexivo. 

Partindo do pressuposto de que há um grande distanciamento da teoria apreendida nos 

cursos de formação continuada oferecido pelo governo federal e em parceria com outras 

instituições e a prática docente cotidiana, ser um professor reflexivo possibilitaria a 

aproximação entre a teoria e a prática docente no ciclo de alfabetização? Esta é a proposta deste 

trabalho. 

Desta forma, apresentamos as contribuições da Disciplina Formação de Professores: 

Cultura, Saberes e Práticas, enfatizando as leituras realizadas com autores que abordam o tema 

professor reflexivo. Baseadas nas concepções de Schön, (2000), Alarcão (2005) e Pimenta 

(2002) trazemos respostas às perguntas:  O que é ser professor reflexivo? Para que ser professor 

reflexivo? Sobre o que ser professor reflexivo? E por fim, como ser professor reflexivo? A 

proposta deste trabalho é apresentar o professor reflexivo como estratégia de aproximação entre 

a teoria e a prática nos cursos de formação continuada ofertados pelo MEC e/ou parcerias aos 

professores alfabetizadores, respondendo ao questionamento inicial: como aproximar a teoria e 

prática no ciclo de alfabetização? 

 

Professor reflexivo: o que é? 

Durante o desenvolvimento da Disciplina Formação de Professores: Cultura, Saberes e 

Práticas, foi elaborado um quadro com as concepções de cada um dos três autores, Schön 

(2000), Alarcão (2005) e Pimenta (2002), respondendo às perguntas: O que é ser professor 

reflexivo? Para que ser professor reflexivo? Sobre o que ser professor reflexivo? Como ser 

professor reflexivo? 

Com as leituras desses autores, foi possível entender que a formação do professor 

reflexivo é indispensável como forma de buscar vencer as dificuldades de atuação em sala de 

aula, principalmente quando se refere à formação continuada. Foi importante refletir sobre a 

importância da teoria e da prática como integrantes do processo de reflexão acerca do trabalho 
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docente, observando as contribuições e mudanças que essa reflexão produz na prática 

pedagógica, tornando evidente a necessidade de aliar teoria e prática ao refletir sobre a 

docência.  

A perspectiva do professor reflexivo é uma das mais recentes tendências de pesquisa em 

educação. Mesmo sem terem originalmente reparado na formação de professores, os estudos de 

Schön (2000), estão na base da formulação da teoria sobre o professor reflexivo. Partindo da 

constatação de que há uma crise de confiança nos profissionais, nas suas pesquisas sobre a 

formação profissional, procura entender como se dá a aquisição dos saberes que os profissionais 

carregam, em particular os que ele denomina de bons profissionais.  

Apoiado nos pressupostos do pensamento de Dewey, em particular a conceitualização 

de experiência, formula a sua perspectiva em torno desses aspectos: conhecimento prático, 

reflexão da prática, reflexão sobre a prática e sobre a reflexão sobre a prática.  

Para Schön (2000), o professor possui um conhecimento que utiliza para a solução de 

diferentes questões. É um conhecimento tácito, ou um conhecimento adquirido na prática. Este 

conhecimento manifesta-se na espontaneidade e, portanto, não sistematizado. É um 

conhecimento que se expressa na execução de uma dada tarefa, sem ter a necessidade de uma 

reflexão prévia.  

Na medida em que o professor coloca para si as questões do cotidiano como situações 

problemáticas reflete e procura uma interpretação para aquilo que é vivenciado. Quando o 

professor faz esta reflexão ao mesmo tempo em que vivencia uma determinada situação, ele faz 

uma reflexão na ação. Esta etapa permite uma reorientação da ação no exato momento em que 

a está a viver. Se esta reflexão se dá após a ação e tem caráter retrospectivo, o professor reflete 

sobre a ação. Há então um certo distanciamento, um olhar distinto daquele que vivenciou aquela 

ação.  

Por fim, um outro momento deste processo é a reflexão sobre a ‘reflexão na ação’ - um 

processo mais elaborado onde o próprio profissional procura a compreensão da ação, elabora 

sua interpretação e tem condições de criar outras alternativas para aquela situação.  

Schön (2000) percebe que o processo de formação, principalmente dado nas 

universidades, apresenta um esquema que distancia a teoria da prática, pois primeiro é fornecida 

ao aluno a teoria e só ao final do seu curso tem um estágio prático. Deste modo tem relevância 
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um conhecimento aplicado, onde a teoria traz em si mesma as questões que poderiam ser 

suscitadas pela prática e, ao mesmo tempo, a sua solução.  

Para Pimenta (2002), o exercício reflexivo poderia ser um propulsor da autonomia 

profissional, pois para se caracterizar como um professor reflexivo não bastariam reflexões 

esporádicas, e sim uma postura permanente e ancorada no trabalho docente cotidiano. São estas 

reflexões permanentes os instrumentos que proporcionariam as mudanças nas atitudes 

profissionais dos professores. 

É refletir sobre sua prática, vivência cotidiana, ou seja, o repensar das ações como 

momento de construção do conhecimento, através da reflexão-na-ação, o que possibilita análise 

e problematização. É construir conhecimento, através da reflexão, da análise e problematização 

da própria prática. É refletir sua prática para ajustar momentos de incertezas e se adaptar a 

determinadas situações vivenciadas em sua prática. É um profissional que investiga suas 

práticas e os problemas pedagógicos que gerem situações particulares em aula. 

É um profissional que reflete sobre o exercício de sua profissão, sobre os atos políticos 

que a profissão demanda e a necessidade de transformar as escolas em comunidades de 

aprendizagem. Que reflete de forma crítica, contextualizada, política e coletivamente sobre sua 

prática, a partir das teorias educacionais e do seu fazer cotidiano - realizando a práxis. 

Alarcão (2005) afirma que ser professor reflexivo é ser investigador, pesquisar a fundo 

o que se deseja conhecer, é dá sentido aquilo no que realmente se acredita. A reflexão baseia-

se na vontade, no pensamento, em atitudes de questionamentos e curiosidade, na busca da 

verdade e da justiça. 

Ser professor reflexivo implica saber quem é, as razões pelas quais faz o que faz e 

conscientizar-se do lugar que ocupa na sociedade. É ter a capacidade de pensar, de construir o 

seu saber a partir da sua prática, na sua capacidade de gerir a sua própria aprendizagem, ser 

autônomo. 

A autora afirma que a reflexão na ação ajuda a determinar as nossas ações futuras e a 

compreender futuros problemas ou a descobrir novas soluções. Ser professor reflexivo é ter 

capacidade de utilizar o pensamento como atribuidor de sentido. Descobrir-se e conhecer-se a 

si próprio como professor e a conhecer as condições em que exerce a sua profissão para poder 

assumir-se com profissional de ensino.  
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O professor reflexivo precisa ter as percepções sobre seu papel e as razões de sua 

atuação. Os professores são agentes ativos do seu próprio desenvolvimento, devendo aliar os 

ensinamentos na teoria e na prática. Ser um profissional competente e criativo, que traz consigo 

o desenvolvimento de novas formas de utilizar competências que já possuem e traduz-se na 

aquisição de novos saberes, dar respostas a questões novas, problemáticas, através da invenção 

de novos saberes e novas técnicas produzidas no aqui e no agora que caracterizam um 

determinado problema, facilitando a aprendizagem, ajudando a aprender. 

 

Para que ser professor reflexivo? 

Atualmente, muito se defende a necessidade de formar professores que reflitam sobre 

sua prática, no intuito de modificá-la, melhorando-a não só em benefício do professor, mas de 

todos que compõem a comunidade escolar. 

  
Os professores desempenham um importante papel na produção e estruturação 

do conhecimento pedagógico porque refletem, de uma forma situada, na e 

sobre a interação que se gera entre o conhecimento científico [...] e a sua 

aquisição pelo aluno, refletem na e sobre a interação entre a pessoa do 

professor e a pessoa do aluno, entre a instituição escola e a sociedade em geral. 

Desta forma, têm um papel ativo na educação e não um papel meramente 

técnico que se reduza à execução de normas e receitas ou à aplicação de teorias 

exteriores à sua própria comunidade profissional (ALARCÃO, 2005, p. 176).  

  

Nesse sentido, o docente como profissional reflexivo não atua como um mero 

transmissor de conteúdo, mas, em sua interação com os alunos, professores, e toda a 

comunidade escolar, é capaz de pensar sobre sua prática, confrontando suas ações e aquilo que 

julga acreditar como correto para sua atuação profissional com as consequências a que elas 

conduzem. 

 Dessa forma, fica evidente a necessidade de adequar as teorias utilizadas em sala de 

aula com a realidade e a necessidade dos educandos, e não se basear em teorias que nada tem a 

ver com os aprendizes.  

Para Alarcão, o professor deve ser reflexivo para fazer uso racional do saber aprendido, 

ser coerente com seu ato de pensar e sua ação de agir, ter um melhor conhecimento e uma 

melhor atuação, promover a reconstrução mentalmente da ação para tentar analisá-la 

retrospectivamente, e assim fazer uma reflexão sobre a ação. 
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A reflexão se apresenta com uma dimensão formativa e uma dimensão pragmática. Quer 

isto dizer que aprofunda o saber no que ele encerra de conhecimento e de capacidades e que, 

além disso, se traduz no modo de agir. 

Educar para autonomia implica fazer um ensino reflexivo que por sua vez, se baseia 

numa postura reflexiva do próprio professor, para demonstrar o conhecimento na ação, que se 

faz em um processo dinâmico e resulta numa reformulação da própria ação, para progredir no 

seu desenvolvimento, construir a sua forma pessoal de conhecer, determinar ações futuras, 

compreender futuros problemas e descobrir novas soluções.  

Doravante ser um profissional reflexivo exige um pensar crítico sobre a prática e, 

durante o processo, exercitar o desenvolvimento da capacidade de reestruturar estratégias de 

ação, colocando em prova uma nova compreensão do problema. Apesar da racionalidade 

técnica que ainda domina o espaço acadêmico, a capacidade criativa do ser humano, ainda é 

um grande instrumento para a sua evolução. 

A reflexão gera o experimento imediato. Pensa-se um pouco e experimenta-se novas 

ações com o objetivo de explorar os fenômenos recém-observados, testar compreensões 

experimentais acerca deles, ou afirmar as ações que tenha inventados para mudar as coisas para 

melhor. 

Pimenta (2002) diz que deve-se ser professor reflexivo para investigar as contribuições 

e limitações do ato educativo, promover situações de diálogo e interação entre a teoria e a 

prática por meio da pesquisa e de projetos singulares, para ser profissionais capazes de suscitar 

e produzir conhecimentos, bem como tomar decisões concretas para reduzir problemas a 

despeito do ensino e ideais de igualdade e justiça, para refletir e problematizar os saberes 

adquiridos no trabalho coletivo e investigando os resultados obtidos como suporte da teoria 

adotada. 

Produzir conhecimento a partir da prática, desde que reflita intencionalmente sobre ela, 

problematizando os resultados obtidos com o suporte da teoria, entendendo e mudando a própria 

prática docente, não a partir de fora, mas também não apenas de dentro, esse mudar está inserido 

em um movimento que inicia dentro da profissão e se estende para seu fazer, colocando-se 

assim em um constante movimento onde aprende-reflete-ensina-reflete-aprende, superando 

assim o praticismo e a academização. 
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Para Pimenta, só a reflexão não basta, é necessário que o professor seja capaz de tomar 

posições concretas para reduzir tais problemas, é para isso que serve ser professor reflexivo. 

 

 Sobre o que ser professor reflexivo? 

Respondendo a esse questionamento, Schön (2000, p. 32) esclarece: 

 
Para poder refletir sobre a ação, pensando retrospectivamente sobre o 

que fizemos, de modo a descobrir como nosso ato de conhecer-na-

ação pode ter contribuído para um resultado inesperado. Podemos 

proceder dessa forma após o fato em um ambiente de tranquilidade, 

ou podemos fazer uma pausa no meio da ação. 

 

Ser reflexivo para termos um tipo de ensino que venha dirimir uma forma de reflexão-

na-ação exigido do professor uma capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um 

aluno, mesmo numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de compreensão e das suas 

dificuldades. 

Há situações familiares, nas quais o profissional pode resolver o problema pela 

aplicação rotineira de fatos, regras e procedimentos derivados da bagagem de conhecimento 

profissional, entretanto, há situações incomuns nas quais o problema não fica inicialmente claro 

e não há uma equivalência óbvia entre as características das situações e o conjunto de teorias e 

técnicas disponíveis. 

Sobre a prática, sobre as intervenções e mudanças no processo de formação e ensino 

aprendizagem,  os saberes da experiência e da cultura como centro nerval do saber docente, a 

partir do qual os professores procuram transformar suas relações de exterioridade com os 

saberes em relação a interioridade de sua prática, sobre as metas fixadas e pela Instituição, bem 

como analisar o sentido político, cultural e econômico que a escola cumpre, a possibilidade de 

construção social, bem como resgatar a dignidade do ser humano no interior da cultura à qual 

pertencemos, sobre a política de formação continuada apresentada/desenvolvida hoje pelas 

políticas neoliberais sobre a profissionalização e desenvolvimento profissional dos professores 

são as contribuições de Pimenta (2002) sobre o que ser reflexivo. 

Na valorização do seu pensar para se compreender o seu fazer, não apenas na sala de 

aula, pois os professores não se limitam a executar currículos. Daí a importância de se realizar 

pesquisas para se compreender o exercício da docência, os processos de construção da 
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identidade docente, de sua profissionalidade, o desenvolvimento da profissão, as condições em 

que trabalham, de status e de liderança. 

Alarcão (2005) afirma que se deve refletir sobre o que se propõe a ensinar, o contexto 

do ensino, as capacidades a serem desenvolvidas por nós e pelos alunos, sobre tudo que envolve 

a prática. Portanto, ser reflexivo contribuirá para descobrir e compreender bem o problema e 

reorganizar os saberes relevantes. 

 

Como ser professor reflexivo? 

Os profissionais competentes devem não apenas resolver problemas técnicos [...], mas 

devem também conciliar, integrar e escolher apreciações conflitantes de uma situação de modo 

a construir um problema coerente, que valha a pena resolver (SCHON, 2000, p. 17). 

Pensamos criticamente sobre o pensamento que nos levou a essa situação difícil ou essa 

oportunidade e podemos, neste processo, reestruturar as estratégias de ação, as compreensões 

dos fenômenos ou as formas de conceber os problemas (SCHON, 2000, p. 33). 

[...] nossa reflexão sobre nossa reflexão-na-ação passada pode conformar indiretamente 

nossa ação futura (SCHON, 2000, p. 36). 

Dentro da perspectiva da reflexiva o autor nos propõe uma prática basilada em três 

dimensões da reflexão sobre a prática: a compreensão das matérias pelo aluno; à interação 

interpessoal entre professor e o aluno; a dimensão burocrática da prática. 

Nessa visão, a competência profissional consistirá na aplicação de teorias e técnicas 

derivadas da pesquisa sistemática, preferencialmente cientifica à solução de problemas 

instrumentais da prática. Esse tipo de reflexão-na-ação é fundamental para o talento artístico 

com o qual os profissionais, muitas vezes, compreendem situações incertas, únicas e 

conflituosas. 

Para Pimenta (2002) somos professores reflexivos tomando decisões que demandam 

reduzir os problemas nos contextos em que atuamos, refletindo sobre: o trabalho docente, sobre 

os currículos, sobre o PPP, sobre o trabalho coletivo e sobre a identidade e autonomia,  

transformando a prática pedagógica, reinterpretando o exercício da docência, da 

profissionalidade, as condições de trabalho, de status e liderança, transformando a prática 

pedagógica, assumindo uma postura reflexiva, buscando interligar a teoria e a prática, refletindo 

e pesquisando sobre o nosso fazer nos contextos onde ele ocorre, discutindo sobre  e acerca dos 
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conceitos de professor reflexivo que existem hoje, compreendendo as implicações, diferenças 

e consequências da substituição de saberes profissionais pela competência de ensinar. 

Vemos que o professor pode produzir conhecimento a partir da prática, desde que na 

investigação reflita intencionalmente sobre ela, problematizando os resultados obtidos com o 

suporte da teoria. E, portanto, como pesquisador de sua própria prática. 

Alarcão (2005) nos diz que somos professores reflexivos quando realizamos a 

autoavaliação da nossa prática. 

O professor, deverá ser um prático e um teórico da sua prática. Nesse sentido, a reflexão 

sobre o seu ensino é o primeiro passo para quebrar o ato de rotina, possibilitar a análise de 

opções múltiplas para cada situação e reforçar a sua autonomia face ao pensamento dominante 

de uma dada realidade, nesta ótica o papel do formador não consiste tanto em ensinar como em 

facilitar a aprendizagem, em ajudar a aprender. 

Compreender a própria prática profissional, em uma atuação inteligente, flexível, 

situada e reativa, produto de uma mistura integrada de ciência, técnica e arte, caracterizada por 

uma sensibilidade de artistas aos índices manifestos ou implícitos, é um saber-fazer sólido, 

teórico e prático, inteligente e criativo que permite ao profissional agir em contextos instáveis, 

indeterminados e complexos.  

 

Metodologia do trabalho 

Neste trabalho fez-se uso da pesquisa bilbiográfica orientada por Severino (2007, p. 

122): 

A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro 

disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos 

impressos, como livros, artigos, teses, etc., de dados ou de categorias 

teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores e devidamente 

registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisado. 

O pesquisador trabalha a partir das contribuições de autores dos estudos 

constantes dos textos.  

 

Servimo-nos deste tipo de estudo tendo em vista que a pesquisa bibliográfica não é mera 

reprodução do que já foi dito ou escrito acerca de um determinado assunto, mas propicia a 

análise de um tema sob novo ponto de vista. 
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As técnicas utilizadas foram as leituras e fichamentos dos textos oferecidos na disciplina 

além da leitura de outros autores para complementar e ampliar o entendimento sobre o professor 

reflexivo. 

 

Resultados e discussões 

Toda atividade humana implica, em algum grau, em teoria e prática. Na atividade 

docente, portanto, não é diferente, já que teoria e prática devem estar aliadas, para que seja 

possível a reflexão sobre a prática. Principalmente no que tange aos saberes adquiridos nos 

cursos de formação continuada e que devem ser transformados de saberes teóricos para saberes 

práticos. No entanto, antes de trabalhar com essas três peças fundamentais do fazer pedagógico 

– prática, teoria e reflexão –, é necessário entender cada uma delas.   

A prática pode ser definida como a ação concreta sobre o meio, ou seja, toda ação do 

homem sobre a natureza e sobre outros homens. 

 Já a teoria pode ser entendida como a sistematização de representações sobre a 

realidade, as quais o homem constrói sobre objetos ou fenômenos, segundo critérios lógicos. 

E por fim, mas não menos importante, a reflexão define-se como um processo de 

confronto das representações da realidade concreta com sistemas conceituais organizados 

(teorias), sendo que, desse processo, podem resultar mudanças nas formas de representar a 

realidade, nas teorias ou em ambas. 

Desse modo, entende-se que a reflexão, constituinte da articulação constante entre teoria 

e prática, permite transformações sobre a realidade e as ações concretas sobre ela. Assim, as 

mudanças que o homem provoca em seu meio, em sua realidade, por meio de sua atividade, 

determinam alterações em suas representações sobre a realidade. Da mesma forma, mudanças 

nas representações (teorias) permitem novas formas de atividade.  

De acordo com Freire (1996), a reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o 

pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no “pensar para o fazer” e no “pensar sobre o fazer”. 

Nesse sentido, a reflexão provém da curiosidade sobre a prática docente, uma 

curiosidade inicialmente ingênua, que, transformada em exercício constante, transforma-se em 

crítica. Essa reflexão crítica permanente deve constituir-se como orientação prioritária para a 

formação continuada dos professores que buscam a transformação por meio de sua prática 

educativa.  
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A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, 

dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] O que se precisa é possibilitar, que, 

voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, 

percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...] A prática docente crítica, implicante do 

pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer 

(FREIRE, 1996, p. 38).  

Contudo, quando se defende a ideia de que o professor deve ser um profissional 

reflexivo, não se está revelando nenhum conteúdo para a reflexão ou propondo qual deve ser o 

campo de reflexão e seus limites. Entende-se que o potencial de reflexão é algo próprio de cada 

um, e não há modelo a ser seguido. Cada ser humano possui um método, uma prática para 

realizar seu registro. 

 No entanto, segundo Freire (1996, p. 39) “[...] o importante é que a reflexão seja um 

instrumento dinamizador entre teoria e prática. Por isso, não basta apenas pensar e refletir, é 

fundamental que tal reflexão leve o profissional a uma ação transformadora, fazendo-o pensar 

sobre seus desejos, vontades, histórias.    

Assim, percebe-se que desenvolver-se como profissional reflexivo significa estar atento 

a todos os aspectos da prática. Porém, esse trabalho não pode ser realizado apenas pelo 

professor, mas em equipe, uma vez que a reflexão na e sobre a ação podem conduzir a uma 

aprendizagem limitada se forem feitas pelo professor isoladamente, enquanto a análise e o 

planejamento que acontecem num ambiente colaborativo possibilitam uma maior 

aprendizagem. 

 Um professor, sozinho, tem influência apenas sobre suas turmas, todavia, quando se 

pensa no coletivo desses educadores, chega-se não só a um professor reflexivo, mas a uma 

escola reflexiva, que é “aprendente e ensinante”, que pensa continuamente em si própria, na sua 

missão social e na sua organização (ALARCÃO, 2005, p. 170).  

Pimenta (2005) ressalta que as escolas que assim atuam, pensando a prática 

coletivamente, transformam-se em comunidades de aprendizagem nas quais os professores se 

apoiam e se estimulam mutuamente.  

Ao levar em conta essa postura individualista de muitos docentes ao pensar a prática, 

aliada a situações de descontentamento com a profissão, fica claro o distanciamento entre teoria 

e prática, onde quem é responsável pela prática parece não ter conhecimento da teoria. Desse 
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modo, parece visível que a mudança no ensino, tão almejada por todos, está cada vez mais 

distante. Porém, se esses profissionais que fazem e vivem a educação tivessem consciência da 

importância das teorias, completando-as e criticando-as de forma construtiva, levando em conta 

sua própria prática, e praticassem essas teorias sempre refletindo sobre suas ações, a mudança 

tão sonhada ficaria mais próxima da realidade.   

É necessário destacar ainda que, se a reflexão se tornar rotina na prática docente, será 

possível completar a tarefa de unir teoria e prática. Para tanto, inicialmente, o professor deve 

olhar criticamente os saberes implantados na sua escola ou no seu trabalho, examinando e 

melhorando essas teorias de ensino que, geralmente, não têm sua origem dentro da sala de aula. 

Não há ninguém mais apto que o próprio professor para analisar crítica e empiricamente se 

determinado saber possui validade na realidade da sala de aula, permitindo que o professor 

teorize sobre sua prática, porque “a diferença entre teoria e prática é, antes de mais, um 

desencontro entre a teoria do observador e a do professor, e não um fosso entre teoria e prática” 

(ZEICHNER, 1993, p. 21).   

Falar numa oposição entre teoria e prática só é possível no sentido de que a teoria apenas 

transforma nossa consciência dos fatos, nossas ideias sobre as coisas, mas não as próprias 

coisas, enquanto na atividade prática o sujeito pratica uma ação sobre algo ou alguém que existe 

independentemente de sua consciência. A prática, nesse contexto, caracteriza-se como 

fundamento e finalidade da teoria, e esta, mesmo sendo determinada pela prática, a ela se 

antecipa.  

Freire (1996) alerta, entretanto, que voltar-se sobre a prática não pode se manter como 

uma curiosidade ingênua, é preciso possibilitar que esta vá se tornando crítica, pois é “uma 

exigência da relação teoria/prática, sem a qual a teoria pode ir virando ‘blablablá’ e a prática, 

ativismo”.  

É importante ressaltar que não existe um saber docente formado apenas da prática, pois 

ele precisa ser também composto pelas teorias educacionais. Nesse sentido, Pimenta (2005) 

destaca a importância da teoria na formação docente, já que “dota os sujeitos de variados pontos 

de vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os 

professores compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais, e de si 

próprios como profissionais”, para neles intervir, transformando-os. Tal concepção esclarece, 
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então, que a teoria, quando articulada aos saberes da prática, tem um papel fundamental para a 

atuação eficaz do professor.  

Contudo, na sociedade atual, constata-se que muitos profissionais recém-formados 

foram ensinados a tomar decisões que visam à aplicação dos conhecimentos científicos que 

aprenderam durante a formação, como se esses fossem suficientes para resolver todos os 

problemas. “Educa-se com base na convicção de que é possível encontrar na ciência e na técnica 

uma solução correta para cada caso” (ALARCÃO, 2005, p. 22). 

 Ocorre que, na prática, esses profissionais deparam-se com situações que não podem 

ser resolvidas por meio das teorias estudadas, por serem situações novas, e se sentem, então, 

perdidos e impotentes para resolvê-las. Isso acontece porque não foram capacitados para lidar 

com situações novas, para as quais a teoria não é suficiente.  

É importante destacar, então, que as teorias, por si sós, não são suficientes para resolver 

os problemas que se apresentam no ambiente escolar, fazendo-se necessária uma tomada de 

consciência em relação ao problema para encontrar a resposta mais adequada para resolvê-lo, 

através da intervenção de novas técnicas e novos saberes produzidos no momento. Não se nega, 

portanto, a importância das teorias, no entanto, elas só são válidas quando combinadas com a 

prática profissional, na integração entre ação e reflexão na ação, as quais proporcionam o 

conhecimento gerado na própria ação.  

Ao finalizar a disciplina e perceber que as contribuições dos autores apresentados na 

disciplina vieram de encontro ao problema da minha pesquisa e no intuito de organizar as ideias 

sistematicamente recorremos a outros autores e trouxemos à discussão as teorias pedagógicas 

hegemônicas na atualidade. 

 

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 de superação da 
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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 repassá-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. 

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 
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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 propostos 

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) 

 

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 
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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). 

 

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).  
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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 

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 
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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 construtivismo.  

Na pedagogia das competências como o próprio nome já diz, é necessário formar 

indivíduos competentes e habilidosos. Uma das primeiras premissas da pedagogia das 

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 
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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 tem um caráter de classe, ou 

seja, ideais da classe dominante. 

 

Considerações finais 

Com os estudos realizados na Disciplina Formação de Professores: Cultura, Saberes e 

Práticas do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, Campus de Porto Velho, no período de abril a junho de 2018, acerca do professor 

reflexivo foi possível compreender como a teoria e a prática favorecem a construção e a 

ampliação dos saberes docentes permitindo ao professor pensar a sua prática, tornando assim 
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um professor reflexivo, que reflete sobre sua ação docente promovendo mudanças para 

melhorar a cada dia, tornando-se um processo fundamental no desempenho profissional.  

A partir das ideias defendidas por Schön (2000), Alarcão (2005) e Pimenta (2002) e 

outros autores foi possível entender que a formação do professor reflexivo pode ser uma 

estratégia de aproximação entre a teoria e a prática, permitindo compreender melhor a estreita 

relação que há entre a teoria e a prática, de modo a perceber a atuação docente, intervindo nela 

e ocasionando mudanças. 

A reflexão é fundamental na atuação cotidiana de qualquer professor, pois permite a 

inovação nas aulas, evitando a rotina. No entanto, não é apenas com a experiência que se 

aprende, mas por meio da reflexão sobre ela, podendo, dessa forma, avaliar a prática, 

adequando-a conforme for necessário.  

O pensamento reflexivo é uma das competências que precisa ser desenvolvida no atual 

e futuro profissional da educação, e o início desse processo deve se dar na formação acadêmica 

nos cursos de Licenciatura, os quais devem fazer desabrochar essa competência que se 

transformará em habilidades, se cultivada, no exercício profissional e dada continuidade nos 

programas de formação. 

Conclui-se, portanto, que a formação de professores necessita dar ênfase a uma 

formação que conduza o professor a uma prática ativa com atuação e reflexão sobre sua ação, 

diferente do estágio formador de competências e performances para a repetição de regras e 

aplicação de conhecimentos teóricos, ressaltando que o saber docente não é formado apenas da 

prática, sendo também nutrido pelas teorias da educação.  

Não se nega, portanto, a importância das teorias, no entanto, elas só são válidas quando 

combinadas com a prática profissional, na integração entre ação e reflexão na ação, as quais 

proporcionam o conhecimento gerado na própria ação.  
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RESUMO: O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) tem se tornado uma queixa corriqueira 

no cenário educacional e consequentemente a medicalização da educação tem expandido exorbitantemente. O 

presente trabalho tem o intuito de realizar uma reflexão sobre a medicalização da aprendizagem em relação ao 

diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), objetivando assim, averiguar o papel 

da escola e dos professores nesse processo. Os problemas/dificuldades de alguns alunos frente à aprendizagem dos 

conteúdos curriculares tem se tornado base para o grande número de encaminhamentos á psicólogos e psiquiatras. 

Ainda hoje, antes de se diagnosticar o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) os indivíduos 

são rotulados como bagunceiros, desobedientes, desinteressados, “retardados” e má influência para outras crianças. 

Infere-se que a medicalização na educação tornou – se um caso preocupante por ter impacto na vida familiar, social 

e escolar da criança com suposto Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.  

 

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Medicalização. Escola. 

 
ABSTRACT: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) has become a common complaint in the 

educational setting and consequently the medicalization of education has expanded exorbitantly. The purpose of 

this study is to analyze the medicalization of learning in relation to the diagnosis of Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD), in order to investigate the role of school and teachers in this process. The problems / difficulties 

of some students in relation to the learning of curricular contents have become the basis for a great number of 

referrals to psychologists and psychiatrists. Even today, before diagnosing Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) individuals are labeled as shuffling, disobedient, disinterested, "retarded" and badly influenced 

by other children. It is inferred that medicalization in education has become a worrying case for having an impact 

on the family, social and school life of the child with the alleged Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 

 

Keywords: Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Medicalization. School. 

 

 

Introdução 

 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), tem se tornado uma 

queixa corriqueira no cenário educacional consequentemente a medicalização da educação tem 

expandido exorbitantemente. Deste modo, o presente trabalho tem o intuito de realizar uma 
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reflexão sobre a medicalização da aprendizagem em relação ao diagnóstico do Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), objetivando assim, averiguar o papel da escola e 

dos professores nesse processo. 

De acordo com Ribeiro (2015) é comum relatos no ambiente educacional sobre 

problemas/dificuldades de alguns alunos frente à aprendizagem dos conteúdos curriculares. 

Este fato serve de base para um grande número de encaminhamentos á psicólogos e psiquiatras. 

As queixas normalmente envolvem questões como dificuldade de aprendizagem focada no 

discente, individualizando, desse modo, a problemática ao desconsiderar sua realidade social e 

histórica. Assim, ao não aprender, o sujeito é tido como o principal ou único responsável por 

seu insucesso na escola. 

A instituição escolar utiliza de meios e procedimentos para controlar, disciplinar e 

ajustar as pessoas que dela fazem parte e espera que estas se adequem a esse modelo, exigindo 

obrigatoriamente considerável desenvolvimento intelectual e facilidade no processo de 

aprendizagem (MATOS e PERES, 2015).  

Neste sentido, Spazziani (2001) salienta que, quando o desempenho ou comportamento 

do aluno não condiz com os padrões que a escola espera, tenta-se explicar esse fato através de 

supostas doenças neurológicas, sobretudo o TDAH. Com isso, estudantes saudáveis que 

apresentam dificuldades no processo de escolarização estão sendo rotulados. Profissionais da 

educação encaminham equivocadamente alunos para avaliações psiquiátricas, psicológicas e 

físicas. 

Diante desse cenário, vale ressaltar a importância de um olhar especial quanto à 

formação dos profissionais do meio pedagógico, bem como, de acadêmicos de outras áreas 

diretamente ligadas à identificação e tratamento do TDAH, para que, assim, haja qualidade e 

eficácia nos diagnósticos e acompanhamentos do Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. É fundamental que o professor saiba diferenciar incapacidade de desobediência 

(OLIVEIRA, 2014). Considerando o aumento de diagnósticos de supostos transtornos que 

esclareçam a dificuldade de aprendizagem e de comportamento na escola, é preciso discutir o 

assunto (VIÉGAS; OLIVEIRA, 2014). 

 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 
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Antigamente quando a psiquiatria ainda não havia se tornado uma área da saúde 

difundida socialmente e a ciência não era tida como conhecimento base na vida das pessoas, os 

hiperativos eram vistos como “diabólicos”, controlados por forças malignas, insanos, 

impulsivos, “cabeças dura” e idiotas. O século XIX foi marcado por significativas mudanças 

nas ciências médicas e biológicas, momento este em que alunos que apresentavam dificuldade 

na escola em relação aos seus colegas começaram a ser consideradas anormais e as causas do 

seu fracasso procuradas no organismo, desconsiderando assim, as diferenças sociais (VIÉGAS; 

OLIVEIRA, 2014). 

Contudo, ainda hoje, antes de se diagnosticar o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH), os indivíduos são rotulados como bagunceiros, desobedientes, 

desinteressados, “retardados” e má influência para outras crianças. Atribuem esses 

comportamentos a falta de limite por parte dos pais e de algumas varadas. Deste modo, são 

perceptíveis as dificuldades que essas pessoas vivenciam (GUARIDO, 2018). 

Segundo Souza et al (2014), os sintomas do TDAH podem ser identificados quando a 

criança ainda é bem pequena, mas é na idade escolar que estes ficam mais visíveis, pois o 

modelo educacional requer que a criança tenha cada vez mais atenção, concentração e sobretudo 

cumpra com normas e regras. Porém, o discente com esse transtorno é impulsivo, hiperativo e 

distraído, sendo assim, tem dificuldade de começar uma atividade e manter o interesse, se 

perdendo facilmente no que está fazendo e tende a abandoná-la. Os sinais do TDAH aumentam 

quando o aluno sai da Educação Infantil, que se fundamenta na socialização e atividades 

curriculares através da ludicidade para a alfabetização, onde o foco é a aprendizagem da leitura 

e das operações matemáticas simples. 

Tendo como base o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), 

o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) está especificado como transtorno 

do desenvolvimento neurológico e definido como “padrão persistente de desatenção e/ou 

hiperatividade-impulsividade que interfere com o funcionamento ou desenvolvimento” (APA, 

2014, p. 33). Segundo a Associação Brasileira do Déficit de Atenção- ABDA (2011), o TDAH 

aparece na infância e se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade, 

que geram problemas pessoais, sociais, escolares e físicos. Guarido (2018) afirma que é o 

transtorno mais comum na infância, cuja prevalência está entre 3 e 6% em indivíduos com idade 

escolar. 
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No que tange ao conceito do TDAH, Viégas e Oliveira (2014) dizem que se pode afirmar 

a partir das pesquisas é que sua definição é vaga e parte de suas premissas não foram 

comprovadas. Apesar do grande número de estudos já realizados, as causas precisas do TDAH 

ainda não são conhecidas. Entretanto, a influência de fatores genéticos e ambientais no seu 

desenvolvimento é amplamente aceita na literatura, portanto, existem mais hipóteses que 

certezas (ARAÚJO, 2004; SOUZA, 2015). 

Segundo Neves (2005), atualmente nota-se um grande interesse no TDAH por parte de 

estudantes, pesquisadores e profissionais da área da saúde e biológica. O que se deve 

principalmente devido ao aumento de diagnósticos de indivíduos considerados portadoras do 

tal transtorno, especialmente aqueles que frequentam instituições escolares. 

Ao que se refere ao diagnóstico do TDAH este tem sido realizado a partir de 

encaminhamentos feitos pela escola à especialistas como neurologistas, psiquiatras e psicólogos 

(RIBEIRO, 2015). 

Deste modo, o diagnóstico do TDAH é clínico e baseado em critérios supostamente 

operacionais claros e definidos, provenientes de sistemas classificatórios como o DSM-IV ou a 

CID-10. Tendo como base o DSM-IV para este ser positivo é preciso a presença de pelo menos 

seis sintomas de desatenção e/ou de hiperatividade/impulsividade que afetem diretamente as 

atividades sociais e acadêmicas (ROSA; TELLES, 2009). 

O TDAH está dividido em três tipos, sendo eles: com predomínio de sintomas de 

desatenção; com predomínio de sintomas de hiperatividade/impulsividade e o TDAH 

combinado. O tipo com predomínio de sintomas de desatenção é mais frequente no sexo 

feminino e com uma taxa mais elevada de prejuízo acadêmico. Sintomas de 

hiperatividade/impulsividade são, por outro lado, mais agressivas e impulsivas e tendem a 

apresentar altas taxas de impopularidade e de rejeição pelos colegas. O tipo combinado 

apresenta um maior prejuízo no funcionamento global (ARAÚJO, 2004). 

 

Estudos revelam que o TDAH está relacionado com outras comorbidades com a 

depressão (15 a 20%); transtornos de ansiedade (em torno de 25%); transtornos da 

aprendizagem (10 a 25%). Ao longo do desenvolvimento, o TDAH está associado 

com um risco aumentado de baixo desempenho escolar, repetência, expulsões e 

suspensões escolares, relações difíceis com familiares e colegas, desenvolvimento de 

ansiedade, baixa auto-estima, problemas de conduta e delinquência, experimentação 

e abuso de drogas precoces, acidentes de carro e multas por excesso de velocidade, 

assim como dificuldades de relacionamento na vida adulta, no casamento e no 

trabalho, ansiedade e até mesmo a bipolaridade. Entretanto, parte dessa evolução pode 
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estar associada à presença da comorbidade com transtorno de conduta, e não só ao 

TDAH (ROHDE; HALPERN, 2004, p. 66). 

 

Quanto ao tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, este 

envolve uma abordagem múltipla, englobando intervenções psicossociais e 

psicofarmacológicas. Tratamento psicossocial baseia-se principalmente na psicoterapia 

cognitivo-comportamental, pois esta é considerada de maior eficácia para os sintomas centrais 

do transtorno (desatenção, hiperatividade, impulsividade), bem como para os sintomas 

comportamentais comumente associados (oposição, desafio, teimosia) (KNAPP, 2004). 

Segundo Rohde e Halpern (2004) a medicação de primeira escolha para o tratamento 

psicofarmacológico do TDAH são os estimulantes. No Brasil, o único estimulante encontrado 

no mercado é o metilfenidato (ritalina). A dose terapêutica normalmente se situa na faixa de 20 

a 60 mg/dia. 

 
É de suma importância também intervenções no contexto escolar orientando o corpo 

docente para a necessidade de uma sala de aula bem estruturada, com poucos alunos, 

rotinas diárias consistentes ajudam essas crianças a manter o controle emocional. 

Estratégias de ensino ativo, que incorporem a atividade física com o processo de 

aprendizagem. As tarefas propostas não devem ser demasiadamente longas e 

necessitam ser explicadas passo a passo. É importante que o aluno com TDAH receba 

o máximo possível de atendimento individualizado. Ele deve ser colocado na primeira 

fila da sala de aula, próximo à professora e longe da janela. Muitas vezes, precisam 

de reforço de conteúdo em determinadas disciplinas, Outras vezes, é necessário um 

acompanhamento psicopedagógico centrado na forma do aprendizado, como, por 

exemplo, nos aspectos ligados à organização e ao planejamento do tempo e das 

atividades. O tratamento reeducativo psicomotor pode estar indicado para melhorar o 

controle do movimento (ROHDE; HALPERN, 2004, p. 67). 

 

Diante do fracasso escolar, as crianças ainda são vistas como “um caso sem solução”, é 

fundamental orientar as famílias e os professores sobre Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH). Para enfrentar e superar o pensamento medicalizante e patologizante 

da educação é necessário aprender a olhar, ouvir e conversar com as crianças e adolescentes, 

entender suas manifestações e expressões a partir da consideração da sua dinâmica, 

complexidade e imprevisibilidade, como potência de ser e viver no mundo que é histórico e 

cultural (RIBEIRO, 2015). 

 

Medicalização da aprendizagem: Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) 
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É importante refletir sobre as percepções e explicações no que se refere ao não aprender 

e as dificuldades de acompanhar o conteúdo no âmbito educacional, pois estas estão diretamente 

ligadas à expansão de diagnósticos que ocultam e negligenciam a responsabilidade da escola, 

fatores políticos, econômicos, administrativos, culturais, pedagógicos, metodológicos, técnicos, 

relacionais, ao não ponderar as relações no contexto escolar e os inúmeros fatores no processo 

de escolarização, colocando como centro e motivo principal o próprio aluno, o que ocasiona a 

patologização do aprender na escola (ARAÚJO, 2004). 

Sendo assim, problematizar e refletir sobre a medicalização da aprendizagem, quanto à 

dificuldade de escolarização e o fracasso escolar significa compreender o fenômeno escolar em 

sua complexidade e multideterminação com a intencionalidade de contribuir para o 

desenvolvimento de práticas de educação inclusiva com atuação ética e com compromisso 

social e político (GOMES, et al, 2017). 

Para Guarido (2018) os vários encaminhamentos e diagnósticos do TDAH servem de 

argumento para prescrição de tratamento medicamentoso revelando a necessidade de auxílio ao 

mesmo passo explicar situações do contexto escolar, como o porquê o aluno não aprende ou 

tem determinados comportamentos, como se o foco do "problema" estivesse no sujeito. Welch, 

Schwartz e Woloshin (2007), salientam que estamos vivenciando uma epidemia de diagnósticos 

vagos e não de doenças, para esclarecer um transtorno de existência duvidosa. 

Segundo Matos e Peres (2015), as avaliações e prognósticos evidenciam somente aquele 

que não aprende, sendo estas muitas vezes descontextualizadas, já que desconsidera o ensino, 

o que se ensina, o como se ensina, o porquê se ensina isto ou aquilo, desta ou daquela maneira. 

Partindo desse pressuposto, Garrido (2010) diz que devemos nos preocupar com a 

medicalização da infância, pois manifestações e expressões nesta faixa etária que são 

consideradas impróprias e que não se ajustam ao idealizado como padrões adequados na escola, 

estão sendo consideradas como desviantes, e, portanto, fora da normalidade, e por vezes a 

criança é definida com diagnóstico de dispersa e com transtornos de hiperatividade e déficit de 

atenção. 

Com isso, crianças e adolescentes saudáveis que apresentam dificuldades no processo 

de escolarização estão sendo rotuladas como portadoras de supostas doenças neurológicas, 

sobretudo o TDAH. Ressaltado que essa é uma suposta doença, já que “[...] jamais foi 
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comprovada e é intensamente criticada no interior do próprio campo médico” (MOYSÉS; 

COLLARES, 2013, p. 72). Ainda Segundo Moysés e Collares (2013, p. 15): 

 

A medicalização da vida de criança e adolescentes articula-se com a medicalização da 

educação na invenção das doenças do não- aprender. A medicina afirma que os graves 

– crônicos- problemas do sistema educacional seriam decorrentes de doenças que ela, 

medicina, seria capaz de resolver; cria, assim, a demanda por seus serviços, ampliando 

a medicalização. A medicalização do campo educacional assumiu, e ainda assume 

diversas faces.  

 

Na mesma perspectiva Patto (1995, p. 57) afirma que: 

 

Os laudos que têm sidos elaborados chegam a se constituir em um crime de lesa 

cidadania. Além de serem totalmente carentes de críticas e de um mínimo de 

fundamentação teórica, provocam danos sérios para as crianças que se tornam suas 

vítimas, já que acabam por legitimar sua exclusão do processo escolar. 

 

Medicalizar, portanto, significa deslocar para o campo individual, biológico e da saúde 

questões que foram produzidas a partir dos aspectos políticos, sociais e culturais mais amplos. 

Nesse sentido, a questão não se reduz simplesmente ao uso de medicamentos, mas a redução 

da complexidade da vida para aspectos específicos da saúde, tendo na patologização sua face 

mais sombria (VIÉGAS; GOMES; OLIVEIRA, 2013). 

Ao refletir a respeito da medicalização na educação, pretende-se levar em consideração 

a realidade atual no ambiente escolar, assim como, ressaltar a importância do diagnóstico 

correto e eficaz, para que o aluno receba a atenção de que precisa (RIBEIRO, 2015).  

 

Fatores que influenciam a “incapacidade”escolar e o papel do professor e da escola 

 

A escola desempenha papel fundamental no desenvolvimento social e de linguagem da 

criança, em especial para aquelas que têm Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH). Porém, o relacionamento professor/aluno pode ser afetado quando a este sofre 

preconceito, tornando muitas vezes o processo de ensino e aprendizagem uma tarefa difícil 

(GOLDSTEIN, 2006).  

Moysés e Collares (2009), ao discutirem a questão do rendimento escolar, apontam a 

necessidade de romper com os preceitos e estereótipos que levam à crença de as crianças pobres 

serem incapazes, já que estes se constituem em determinantes importantes no processo de 

produção do fracasso escolar.  
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Segundo Gomes et al (2017) é importante que a escola se atualize, seja inovadora e 

instigue a aprendizagem para ser atrativa, pois a atual geração de crianças e adolescentes possui 

acesso as novas tecnologias e informações, sem contar que os novos e modernos meios de 

entretenimentos atrativos, já a maioria das escolas são as mesmas, desgastantes e rotineiras.  

Em estudo realizado por Moysés (2008, p. 30), a autora identificou que é comum entre 

professores, médicos e nutricionistas a idéia de que: 

 

A má alimentação é a causa do fracasso escolar, porque a desnutrição afeta o cérebro. 

As conseqüências da desnutrição, como é de se esperar, são desastrosas para o futuro 

escolar, já que este tem sua capacidade mental lesada. Uma criança desnutrida já nasce 

com sequelas, com pouco potencial, não recuperado condições necessárias a um 

melhor desenvolvimento da aprendizagem. 

 

 Muitos educandos provêm de uma realidade social e afetiva conturbada o que pode ser 

agravado com o início da escolarização, pois a instituição escolar em sua maioria não está 

preparada para lidar com essa realidade. 

Sabe-se que muitas escolas não estão preparadas para receber alunos com TDAH, bem 

como outras limitações, em parte pela falta de estrutura que proporcione um atendimento 

adequado as necessidades dessas crianças, e por outro, os professores e a instituição escolar em 

si não sabem como lidar/ensinar esses alunos ocasionando ainda, um sentimento impotência 

nos docentes (PROENÇA, 2010). 

De acordo com Rosa e Telles (2009), apesar de o professor ser um dos primeiros a 

perceber as dificuldades da criança, não é dele a responsabilidade de diagnosticar o TDAH. O 

ideal é que ao notar algo diferente no comportamento do aluno, este relate à escola e solicite à 

família que procure ajuda de um especialista. 

No atual contexto educacional, o ensino pedagógico tem sido um desafio para a escola 

e o TDAH é uma das grandes dificuldades no processo ensino-aprendizagem, tendo em vista 

que nem sempre os profissionais da educação têm conhecimento sobre o problema e como 

identificar e atender às necessidades desses alunos. Deste modo, é importante que a escola como 

um todo e especialmente o pedagogo sejam capazes de promover condições de atendimento 

educacional pautada nas necessidades especifica de cada aluno, considerando sua realidade 

social e histórica (RIBEIRO, 2015). 

 

Considerações finais  
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Infere-se que a medicalização na educação tornou-se um caso preocupante por ter 

impacto na vida familiar, social e escolar da criança com suposto Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade. 

Vale ressaltar que a discussão sobre dificuldade de escolarização, fracasso escolar e 

medicalização da educação torna-se importante no sentido de contribuir para a construção de 

uma análise crítica nesses âmbitos, com vistas à superação e ruptura da compreensão 

naturalizada de fenômenos sociais e históricos. 

Evidencia-se ainda, que muitos professores não se sentem preparados ou não sabem 

como ensinar crianças com TDAH, notando-se assim a necessidade de melhor qualidade da 

formação acadêmica do pedagogo. 
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GT 03: Formação e trabalho docente 

  
RESUMO: O presente artigo “Alfabetização científica interdisciplinar de leitura: a construção da afetividade 

através da prática docente” teve como objetivo compreender como é construída a afetividade durante a 

alfabetização científica interdisciplinar de leitura, como processos da pratica docente. O objetivo foi orientado pelo 

seguinte problema: como é construída a afetividade durante a alfabetização científica interdisciplinar de leitura, 

através da pratica docente? As atividades foram desenvolvidas de março a novembro de 2017, em uma escola 

pública e municipal de ensino infantil e fundamental, de Guajará-Mirim”. Foram realizadas as pesquisas 

qualitativas bibliográficas (CHASSOT, 2003, 2014; FAZENDA, 2003, 2016; GASPARIN, 2012; LIBÂNEO, 

2012; TASSONI, 2012) e de campo. Foi desenvolvida entrevista semiestruturada com a professora supervisora e 

com três bolsistas que desenvolveram atividades dentro do subprojeto do PIBID/CAPES/UNIR/CGM/Letras e 

Pedagogia - Alfabetização Científica Interdisciplinar de Leitura. Os resultados evidenciaram que a construção da 

afetividade durante a alfabetização científica interdisciplinar de leitura, através da prática docente, ampliou a 

qualidade do processo de ensino e aprendizagem dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Palavras-chave: Afetividade. Alfabetização científica. Interdisciplinaridade. 

 

ABSTRACT: This article "Interdisciplinary scientific reading literacy: the construction of affectivity through 

teaching practice" aimed to understand how affectivity is built during interdisciplinary reading literacy, as 

processes of teaching practice. The objective was guided by the following problem: how is affectivity built up 

during interdisciplinary scientific reading literacy through teaching practice? The activities were developed from 

march to november of 2017, in a public and municipal school of basic and elementary education, of Guajará-Mirim 

". The qualitative bibliographical researches were carried out (CHASSOT, 2003, 2014, FAZENDA, 2003, 2016, 

GASPARIN, 2012, LIBÂNEO, 2012, TASSONI, 2012). A semistructured interview was developed with the 

supervising professor and with three fellows who developed activities within the PIBID / CAPES / UNIR / CGM 

/ Letras and Pedagogy - Interdisciplinary Scientific Literacy of Reading subproject. The results showed that the 

construction of affectivity during the interdisciplinary scientific reading literacy, through the teaching practice, 

increased the quality of the teaching and learning process of the students of the initial years of Elementary School.  

 

Keywords: Affectivity. Scientific Literacy. Interdisciplinarity. 

 



 

428 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Introdução 

 

O presente artigo teve como objeto compreender como é construída a afetividade 

durante a alfabetização científica interdisciplinar de leitura, mediada pela construção do 

desenvolvimento da prática docente. O objetivo foi orientado pelo seguinte problema: como é 

construída a afetividade durante a alfabetização científica interdisciplinar de leitura, mediada 

pela pratica docente? 

A alfabetização é uma fase fundamental para intensificar o desenvolvimento integral da 

criança. É o momento da descoberta de um mundo até então desconhecido. Por isso, a 

alfabetização científica interdisciplinar, mediada pela construção da prática docente afetiva 

junto ao aluno, objetiva ampliar o desenvolvimento das leituras das linguagens verbais e não 

verbais, articuladas aos conteúdos das ciências e das práticas sociais.  

 A investigação foi realizada no período de março a novembro de 2017. Neste período, 

foram realizadas as pesquisas qualitativas, bibliográficas (CHASSOT, 2003, 2014; FAZENDA, 

2003, 2016; GASPARIN, 2012; LIBÂNEO, 2012; TASSONI, 2012) e de campo. Foram 

elaboradas entrevistas semiestruturadas junto a professora supervisora e três acadêmicas do 

Curso de Pedagogia, que foram bolsistas do subprojeto interdisciplinar 

PIBID/CAPES//UNIR/CGM/Letras e Pedagogia -  Alfabetização Científica Interdisciplinar de 

Leitura.   

O artigo está subdividido em três partes. Na primeira, foram construídas reflexões 

críticas sobre a afetividade vivenciada no processo de alfabetização. Na segunda, foram 

elaboradas reflexões críticas e teóricas sobre alfabetização científica interdisciplinar das 

práticas de leitura. Na terceira, foi realizada a apresentação dos resultados da pesquisa.  

 

Fundamentação Teórica  

 

Realizamos, neste tópico, discussões teóricas acerca da afetividade no processo de 

alfabetização. Em seguida, elaboramos reflexões teóricas sobre alfabetização científica 

interdisciplinar das práticas de leitura.  

 

Afetividade  
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É percebido que há estudos de teóricos significativos para a educação, que abrangem a 

questão da afetividade na alfabetização e também no processo de ensino e aprendizagem, 

presente nos trabalhos de Piaget, Vygotsky e outros (TASSONI, 2012). A afetividade é 

construída nas relações interpessoais, realizadas dentro e fora das instituições sociais e da vida 

cotidiana, ou seja, “[...] ou rompemos com o nosso analfabetismo afetivo ou seremos exauridos 

pelos esforços de ensinar e educar sem alcançar o outro com os elementos que consolidarão seu 

desenvolvimento. [...].” (FILHO, 2010, p. 26). 

De acordo com Piaget (apud TASSONI, 2012), o desenvolvimento cognitivo resulta da 

interação entre a criança e as pessoas com as quais mantém contatos regulares, no interior  da 

escola, os alunos e os professores. Enfatiza que as construções realizadas pelo sujeito, passam 

a ser possíveis através da interação do aluno com o seu meio. Dessa forma, o professor deixa 

de ser transmissor, assumindo a função de mediador da socialização e construção de 

conhecimentos junto com os alunos.  Durante toda a escolarização da criança pressupõe-se que 

haverá várias interações, nas quais a afetividade está presente, para facilitar a aprendizagem do 

aluno. 

Segundo Fernández (apud CHASSOT, 2003, p. 47), “[...] toda a aprendizagem é repleta 

de afetividade, já que ocorre a partir de interações sociais.” Ao se refletir sobre a afetividade no 

processo de aprendizagem, percebe-se o quanto essa temática passa desapercebida ou, até 

mesmo sendo ignorada por alguns professores. Os efeitos negativos dessa prática docente 

podem ser percebidos durante todo o percurso escolar. Além disso, a afetividade faz parte das 

relações interpessoais, presentes também no processo de ensino e aprendizagem, ou seja, a “[...] 

afetividade refere-se à capacidade do ser humano de ser afetado pelos acontecimentos ao redor 

[...].” (TASSONI, 2012, p. 16).  

Dessa forma, as pessoas estabelecem relações sociais, culturais e afetivas durante as 

experiências da vida cotidiana (PAIS, 2003) e do ambiente escolar, isto é, “[...] as experiências 

vividas em sala de aula evocam sentimentos e emoções, que vão marcando as relações dos 

alunos com o conhecimento. ” (TASSONI, 2012, p. 16). 

A afetividade faz parte do trabalho didático e pedagógico dos profissionais da educação. 

Por isso, Leite e Tassoni (apud TASSONI, 2012, p. 16) compreendem a importância da 
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afetividade no trabalho pedagógico, “[...] a afetividade está presente em todos os momentos ou 

etapas do trabalho pedagógico desenvolvido pelo professor. ” 

A construção das práticas de leituras sofre os impactos das vivências da afetividade 

pelos professores e alunos, que interferem no desenvolvimento do processo ensino e 

aprendizagem. Dessa forma, “[...] conhecer os sentimentos dos alunos em relação às atividades 

que envolvem a leitura e a escrita possibilita refletir sobre quais delas mais contribuem para o 

envolvimento dos mesmos e podem promover maior sucesso em tal aprendizado. ”  (TASSONI, 

2012, p. 16).  

O ensino e a aprendizagem dos conteúdos são mediados pelas práticas afetivas, 

desenvolvidas pelo educador e aluno. Sendo assim, a reflexão crítica e contextualizada é 

elemento fundamental, assim como a afetividade, para o desenvolvimento da leitura e da escrita. 

 

Alfabetização científica interdisciplinar das práticas de leitura 

 

Atualmente, a escola tem um novo papel, o de mediadora da construção permanente de 

práticas e saberes de conteúdos de aprendizagens significativas, concretas, dialógicas, críticas, 

reflexivas, contextualizadas e interdisciplinares. Na educação bancária (FREIRE, 2014), a 

escola era um cenário à parte da sociedade, era considerado um lugar diferente, distante da vida, 

isto é, as práticas escolares estavam desligadas das práticas sociais. Todavia,   

 

Uma das formas para motivar os alunos é conhecer sua prática social imediata a 

respeito do conteúdo curricular proposto. Como também ouvi-los sobe a prática social 

mediata, isto é, aquela prática que não depende diretamente do indivíduo, e sim das 

relações sociais como um todo. Conhecer essas duas dimensões do conteúdo constitui 

uma forma básica de criar interesse por uma aprendizagem significativa do aluno e 

uma prática docente também significativa. (GASPARIN, 2012, p. 13).   

 

 O cotidiano interfere na escola, requerendo dos profissionais da educação compromisso 

com a elaboração de processos críticos, reflexivos, dialógicos e articulados da alfabetização 

com a interdisciplinaridade, para conectar e ampliar o ensino e aprendizagem dos conteúdos 

formais com os conteúdos da vida cotidiana, isto é, com a prática social do aluno. O educador 

deve frequentemente realizar a construção do máximo desenvolvimento da compreensão da  

“[...] expressão da vida concreta e particular dos alunos, daquilo que vivenciam cotidianamente 

de maneira próxima, mas também reflete e reproduz a prática social mais distante e geral. [...]” 
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(GASPARIN, 2015, p. 15). Além de se preocupar com a parte interna, eles tendem a valorizar 

a realidade externa da vida escolar. (CHASSOT, 2003).  

Até os anos 90 não se via o professor como um facilitador de conteúdo. Era entendido 

como transmissor de conhecimento. Esse termo de transmissor torna, aparentemente, o 

profissional da educação em um ser detentor absoluto de conhecimentos.  

A maioria dos alunos dos anos 90, recorda-se o quanto era comum a palavra “decorar’’ 

e “memorizar” conteúdos, utilizadas nas escolas, inclusive, muitas vezes, se decoravam 

conteúdos que até hoje o aluno não tem a menor noção do porquê decorou, mas, na época 

estudantil, tinha a necessidade de memorizar mecânica e passivamente para passar por média. 

Felizmente, as coisas mudaram hoje em dia.  

Portanto, quando se fala de formação de professores de Ciência, um assunto bem 

polêmico, precisa-se procurar uma ciência que não é uma produção exclusiva para a escola, 

mas envolve um processo de reelaboração de saberes de outros contextos sociais. Ou seja, ao 

contrário do que era visto nos anos 90 do século XX, a escola passou a trazer fatores externos 

para dentro do seu ambiente educacional, envolvendo crítica e reflexivamente os alunos em 

mais do que conteúdos pré-programados. Os profissionais da educação elaboram e medeiam as 

práticas de alfabetização científica de ensino e aprendizagem dos conteúdos formais, 

entrelaçadas às práticas sociais imediatas e mediatas dos alunos, considerando 

 

[...] a alfabetização científica como o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos 

homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem. [...] seria desejável que 

os alfabetizados cientificamente não apenas tivessem facilitada a leitura do mundo em 

que vivem, mas entendessem as necessidades de transformá-lo, e transformá-lo para 

melhor. (CHASSOT, 2014, p. 62).  

 

Quando se fala de alfabetização, logo vem na mente o abecedário e aquela fase de 

ensinar a criança a ler e escrever, porém, ser alfabetizado cientificamente é entender a Ciência 

como uma linguagem. O alfabetizado cientificamente é capaz de fazer uma leitura ampliada do 

universo. Os estudantes, ao entenderem ciência, como linguagem, passam a entender as 

manifestações da realidade cultural, social e ambiental, etc. Ou seja, a partir do que é ensinado 

na escola, eles podem compreender o que acontece no mundo, os conteúdos dos jornais, aquilo 

que acontece na cidade e em suas vidas. 

A ciência é uma linguagem, quando comparamos o fato de que existem pessoas que 

apresentam processos de comunicação diferentes, devido à linguagem e a cultura, como 
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também, há muitas pessoas que não entendem as relações sociais e os fenômenos que 

acontecem, à sua volta, na natureza, isso porque, não foram devidamente alfabetizados 

cientificamente.  

A alfabetização científica interdisciplinar de leitura pode ser entendida como processo 

de reflexão, interpretação, análise e compreensão de texto e de contexto, mediante as práticas 

ampliadas de leituras, para construir uma educação não bancária. A educação bancária é 

desconstruída durante a alfabetização científica, ou seja, a alfabetização científica 

interdisciplinar da leitura antes e durante as aulas, segundo Gasparin (2015, p. 03), baseada na 

pedagogia histórico-crítica, é permanente construída no interior da relação conteúdo cotidiano 

com o conteúdo das ciências, considerando a prática social, problematização, a 

instrumentalização, a catarse e a prática social. O fundamento teórico-metodológico da 

pedagogia histórico-crítica é o materialismo histórico-dialético, que tem como ponto do 

processo ensino e aprendizagem, “[...] a realidade social mais ampla. [...] defende-se o caminhar 

da realidade social, como um todo, para a especificidade teórica da sala de aula e desta para a 

totalidade social novamente [...].” 

A alfabetização científica pode ser considerada como uma das dimensões para 

potencializar alternativas que privilegiam uma educação mais comprometida com a articulação 

crítica, dialógica e reflexiva do conteúdo científico com o conteúdo cotidiano. É recomendável 

enfatizar que essa deve ser uma preocupação muito significativa no ensino fundamental, mesmo 

que se advogue a necessidade de atenções quase idênticas também para o ensino médio. 

(CHASSOT, 2003) 

As práticas ampliadas de leituras fazem parte da constituição da alfabetização científica, 

quando intensificam a aprendizagem contextualizada do aluno. O professor, como mediador do 

ensino das leituras, contribui para que o discente leia, interprete, reflita e entenda o conteúdo 

formal e informal. Por isso, uma pessoa que não foi devidamente alfabetizada cientificamente 

não tem a ampliada compreensão do quanto um simples papel de bombom jogado na rua tem 

efeitos negativos fortíssimos diante de toda sociedade, podendo ser causadora de enchentes e 

alagações facilmente. 

As disciplinas Língua Portuguesa e Matemática trabalhadas na escola, que, 

frequentemente, têm ligação com a vida, não são utilizadas de maneira crítica e reflexiva, 

visando a compreensão ampliada da realidade imediata. O currículo interdisciplinar e crítico 
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favorece o estabelecimento das relações teóricas e práticas entre as disciplinas, entendendo a 

ciência como uma linguagem próxima da vida cotidiana e não superficial. No interior do 

currículo devem ser permanentemente elaboradas práticas interdisciplinares (FAZENDA, 

2015; 2016) entre os conteúdos das ciências (CHASSOT, 2003; 2014) e os conteúdos das 

práticas sociais (GASPARIN, 2015): 

 

[...] práticas interdisciplinares [...] não são incompatíveis com a organização do 

currículo por disciplinas escolares que têm por base as disciplinas científicas, porque 

não há prática interdisciplinar sem especialização disciplinar. O vício principal do 

currículo por disciplinas é reduzir o ensino à exposição oral dos conteúdos factuais e 

ao material informativo do livro didático, sem considerar o processo de investigação, 

os modos de pensar que as disciplinas recorrem, a funcionalidade desses conteúdos 

para a análise de problemas e situações concretas e para a vida prática cotidiana. [...]. 

(LIBÂNEO, 2012, p. 33). 

 

A alfabetização científica permite a compreensão ampliada das ciências e das relações 

destas com o mundo. Um analfabeto científico não consegue fazer leitura ampliada do mundo 

em que vive. Por isso, necessita superar a superficialidade das leituras realizadas acerca das 

relações entre os conteúdos das ciências e os conteúdos das vivências do cotidiano, mediante a 

alfabetização interdisciplinar das práticas de leituras dos significados das múltiplas linguagens. 

Assim como a língua materna, a ciência é extremamente importante, e isso abre os olhos 

para ver e entender também que ela está presente em tudo o que fazemos e somos. Chassot 

(2003) ainda fala do fazer do saber acadêmico, do saber escolar e da relação do saber popular 

com o saber escolar: 

 

A ciência possui doravante a única força moral que pode fundamentar a dignidade da 

personalidade humana e constituir as sociedades futuras. A Ciência domina tudo: só 

ela presta serviços definitivos [...]  Na verdade, tudo tem origem no conhecimento da 

verdade e dos métodos científicos pelos quais ele é adquirido e propagado: a política, 

a arte, a vida moral dos homens, assim como sua indústria e sua vida prática. 

(CHRÉTIEN apud CHASSOT, 2003, p. 43).  

 

A ciência é bem mais do que se pode ver, não é apenas compreender o que ela é, mas o 

que faz, o que gera, como ela se desenvolve. Isso pode ser considerado um saber científico, 

para compreender as várias áreas da ciência e a forma como que ela se manifesta nas nossas 

vidas. Antigamente, a ciência nos falava de leis eternas, já hoje ela fala da história do universo 

ou da matéria e nos propõe novos desafios que precisam ser investigados, assim não é mais o 

universo das certezas e sim das probabilidades. 
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A partir do momento em que podemos compreender de maneira ampliada o ensino da 

ciência, torna-se importante entender a forma metodológica de ensinar do professor, para que 

seja capaz de tornar o aluno um pesquisador das ciências, alguém disposto a investigar e a 

construir novos conhecimentos. Ao estudar a ciência, o aluno passa a ter maior conscientização 

da importância de ações que preservem o planeta em que vivemos, já que passará a compreender 

que tudo está interligado. Não existe dogmatismo insuperável, visto que a ciência lida com as 

probabilidades, com a pesquisa, e não como uma verdade absoluta.  

A prática docente deve mediar a aprendizagem do aluno, para que seja capaz de pensar, 

refletir questionar, analisar e compreender as relações interdisciplinares entre os conteúdos das 

ciências e das práticas sociais, tornando-o alfabetizado cientificamente.  

 

Interdisciplinaridade: breves reflexões 

 

Entendemos a interdisciplinaridade como um processo que viabiliza o diálogo entre os 

indivíduos e os conhecimentos. Isto exige uma nova consciência; o ensino focado no diálogo, 

cooperação e na articulação dos conteúdos estudados das disciplinas. Esse diálogo entre 

docentes e alunos visa a troca e melhoramento de conhecimentos individuais e as vivências, 

tornando a busca pelo conhecimento de forma prazerosa, sem que percam as especificidades de 

cada disciplina, pois “Hoje, mais do que nunca, reafirmamos a importância do diálogo, única 

condição possível de eliminação das barreiras entre as disciplinas. Disciplinas dialogam quando 

as pessoas se dispõem a isto [...]” (FAZENDA, 2003, p. 50). 

A interdisciplinaridade, de acordo com Fazenda (2003), é uma forma de agir. Não é 

integração entre os conteúdos de diferentes disciplinas, primeiramente estabelece um diálogo 

entre indivíduos para, em seguida, executar a relação entre as disciplinas do currículo escolar 

planejando a elaboração do processo de construção do conhecimento. 

A interdisciplinaridade é diariamente, na alfabetização científica das leituras dos textos 

e contextos, o instrumento mediador da prática docente, para ampliar e otimizar a qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem da compreensão das linguagens verbais e não-verbais dos 

conteúdos científicos e empíricos.  

A prática docente da alfabetização científica das leituras interdisciplinares está 

articulada à compreensão de que “[...] o professor interdisciplinar traz em si um gosto especial 
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por conhecer e pesquisar, possui um grau de comprometimento diferenciado para com seus 

alunos [...].” (FAZENDA, 2016, p. 31). 

Fazenda (2003) convida-nos à reflexão e à compreensão sobre a necessidade de a escola 

fazer um percurso interdisciplinar entre o currículo prescrito (de ordem legal), inscrito 

(proposto pelas instituições) e o escrito (praticado pelos professores e alunos), o que vai além 

das competências técnicas e sugere em atitudes positivas para desenvolver experiências 

curriculares interdisciplinares dialógicos dos conteúdos das ciências com os conteúdos das 

práticas sociais. 

No interior da prática docente mediadora da alfabetização científica, a 

interdisciplinaridade está fundamentada na tríade, constituída pelo sentido de ser, de pertencer 

e de fazer, ou seja, a “[...] ação do educador será a de decifrar com o educando as coisas do 

mundo das quais ambos são participantes.” (FAZENDA, 2003, p. 38). 

A prática interdisciplinar é materializada na alfabetização científica das práticas de 

leituras, quando amplia a interpretação, a reflexão, a compreensão e a contextualização dos 

conteúdos das ciências e das práticas da vida cotidiana.  

 

Metodologia   

 

A metodologia foi construída a partir da pedagogia histórico-crítica de ensino, pesquisa 

e de aprendizagem dos conteúdos das ciências, das tecnologias e dos conteúdos das práticas 

sociais. O método da pedagogia histórico-crítica tem como fundamento a concepção dialética 

marxiana de ciência, compreendido como o “[...] movimento que vai da síncrese (‘a visão 

caótica do todo’) à síntese (‘uma rica totalidade de determinações e relações numerosas’) pela 

análise (‘as abstrações e determinações mais simples’) [...].” (SAVIANI, 2015, p. 81-82), 

constituindo a fundamentação rigorosa e metódica para a descoberta e construção de novos 

conhecimentos, compreendida como método científico, e como processo de problematização e 

socialização dos conteúdos das ciências, compreendido como método de ensino. A pesquisa de 

campo foi orientada pelo método da pedagogia histórico-crítica.  

Apresentamos os resultados da pesquisa qualitativa de campo, realizada através de 

entrevista semiestruturada junto à professora supervisora e três bolsistas sobre a construção da 

alfabetização científica interdisciplinar de leitura, considerando a prática da professora 
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supervisora e das bolsistas do PIBID/CAPES/Campus de Guajará-Mirim/Letras e Pedagogia – 

Alfabetização Científica Interdisciplinar de Leitura.  

A professora supervisora é licenciada em Pedagogia, pelo Campus de Guajará-Mirim 

(CGM), da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Especialista em Psicopedagogia Clínica 

e Instrumental, pela Universidade Panamericana de Ji-Paraná/RO. Por 28 anos, trabalhou como 

professora da Educação Básica, sendo 15 anos na Educação Infantil e 13 anos no Ensino 

Fundamental I (do 1º Ano ao 5ª Ano). De março de 2014 a junho de 2017, foi professora 

supervisora do PIBID/CAPES/Campus de Guajará-Mirim/Letras e Pedagogia – Alfabetização 

Científica Interdisciplinar de Leitura, pela EMEIEF “Saul Bennesby”. 

As três bolsistas, que foram entrevistadas (bolsistas “A”, “B” e “C”), concluíram o curso 

de Pedagogia/UNIR/Campus de Guajará-Mirim, em dezembro de 2017.  As entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas junto também da professora supervisora, nas datas e meses 

do ano de 2017: bolsista “A” (06/03/2017); bolsista “B” (03/04/2017); bolsista “C” 

(08/05/2017); professora supervisora (08/10 e 06/09/2017). 

 

Resultados 

 

Apresentamos os resultados da análise da pesquisa qualitativa de campo. Esta foi 

realizada junto aos sujeitos do presente estudo, considerando os pontos convergentes e 

divergentes compreendidas pelas bolsistas. 

 

Professora supervisora 

 

A alfabetização cientifica é entendida como um processo de representação, muito 

complexo, pois para que a criança aprenda a ler e escrever, ela precisa construir um 

conhecimento de natureza conceitual, sabendo que desde muito cedo a leitura de mundo é vista 

como linguagem contextual e não alfabetização. Conforme a professora supervisora, na 

alfabetização científica, “[...] é necessária a compreensão de que aprender não só o que a escrita 

representa, mas a maneira como ela é representada graficamente.” A alfabetização científica 

precisa ser utilizada de forma interdisciplinar desenvolvendo interação entre disciplinas e 

conteúdos. Esta interação ajuda de forma a superar a fragmentação entre as disciplinas, como 



 

437 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

também possibilita à criança a compreensão da realidade. A prática da professora supervisora, 

para a construção da alfabetização científica, está fundamentada na ampla compreensão de que 

as relações construídas com os alunos, “[...] é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não 

apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. [...].” (FREIRE, 2014, p. 83). 

É possível utilizar as práticas de leituras como forma de compreender o mundo, é um 

instrumento extremamente importante durante o período em que anteceder o processo de 

alfabetização e nos primeiros anos escolares é um momento especial e mágico. Para 

desenvolver a competência de leitor, é necessária conhecer o sistema alfabético e dominar a 

compreensão da leitura das palavras, coisas, objetos, etc. As práticas de leitura, realizadas 

durante a alfabetização científica, são baseadas na compreensão ampliada de alfabetização de 

Freire (2014, p. 81), para vivenciar “[...] com intensidade a dialética entre ‘leitura do mundo’ e 

‘leitura da palavra’.” 

A prática da leitura tem como finalidade a formação de leitores competentes e de 

escritores. Alguns aspectos são necessários para desenvolver o gosto pela leitura, tais como: 

espaços propícios, jogos pedagógicos, brincadeiras e atividades lúdicas. Nas práticas ampliadas 

de leituras, foram realizadas várias atividades, entre outras: alfabetização em sete semanas; 

gincana para a alfabetização; brincando de soletrar; histórias contadas através de ilustrações; 

sacolinha de leitura; trabalhando poemas; quadrinhos em cena; jornal falado; escrevendo o 

roteiro de um passeio; conhecendo o meio ambiente (SILVA; LEÃO, 2015).  

Durante as práticas de leitura, a afetividade é compreendida, como processo de 

construção de vivências afetivas e de carinho diante de diferentes situações. Segundo a 

professora supervisora, esse sentimento deve ser recíproco. São várias formas de vivenciar o 

afeto: “[...] alguns são espontâneos, outras nem tanto. O importante é que todo ser humano 

necessita de carinho para viver.” A afetividade é parte fundamental da vida, “[...] pois ela ajuda 

as pessoas a serem melhores e a não se sentirem tão só.”  

A relação da construção da afetividade através da alfabetização científica 

interdisciplinar de leitura é fundamental para que se desenvolva o ensino e aprendizagem de 

qualidade. A afetividade envolve várias manifestações ligadas a tonalidades agradáveis e 

desagradáveis.  

A construção da afetividade entre professor e aluno deve ser harmoniosa para a criança, 

de forma que ela se sinta segura e confiante para desenvolver atitudes e pensamentos positivos, 
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que contribuam na sua formação como leitora, através da valorização do relacionamento 

interpessoal. Para que essa construção da afetividade tenha sucesso, “[...] é necessário que o 

educador conheça o seu aluno, suas habilidades e competência, a fim de sanar suas 

dificuldades.”  

Os impactos da construção da afetividade durante a alfabetização científica 

interdisciplinar de leitura podem ser positivos ou negativos. De acordo com a professora 

supervisora, “[...] tudo vai também depender da construção da afetividade.” O educador 

mediador do ensino e da aprendizagem precisa criar um ambiente de harmonia e respeito para 

com seus alunos, isto é, uma construção positiva facilitará um ensino e aprendizagem 

significativos. Por isso, o educador deve mediar a relação afetiva que influenciará diretamente 

na autoestima e autonomia do educando, considerando as diferenças individuais e 

comportamentais inerente do ser humano.  

As atitudes inadequadas do professor, como gritos, rispidez, grosserias, revelam que ele 

não tem sensibilidade para perceber que suas atitudes estão prejudicando o desenvolvimento 

integral do seu aluno. Este pode sentir que o educador não lhe considera e perde o estímulo de 

aprender. 

É o educador que tem contato direto com o aluno dentro da escola. Por isso, a 

importância de se criar um clima afetuoso torna-se referência para a construção da 

personalidade do aluno. Neste sentido, “[...] deve oferecer atenção devida ao desempenho 

escolar do aluno, fazendo com que o amor próprio se solidifique, tornando-se parte do processo 

de aprendizagem de vida, pois, é um sentimento essencial para a existência humana.” 

As práticas de leituras durante a alfabetização científica interdisciplinar de leitura 

podem ser construídas dando imaginação a outras vidas e outros mundos, ou seja, é a grande 

aventura de multiplicar nossa existência e nela assim, encontrar um sentido concreto. De acordo 

com a professora supervisora, “[...] ouvir histórias desde a primeira infância favorece o 

aprendizado das palavras, o estímulo para criar pela fala e pela escrita e também dominar com 

propriedade a linguagem.” Então, não podemos mais pensar em ensino de qualidade sem 

elaborarmos e incluirmos nos planos de aula projeto de leitura, tanto para a própria escola 

quanto para a comunidade como um todo.  

As dificuldades dos alunos com relação à leitura devem ser trabalhadas e enfatizadas 

em todas as disciplinas, de maneira interdisciplinar, visto que o aluno se utiliza da leitura em 
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todas as disciplinas do currículo escolar. Diante a tantas possibilidades com relação ao mundo 

da leitura, é preciso despertar e incentivar esse interesse em nossos alunos, onde deveremos ler 

com eles, para aflorar e ampliar o gosto pela leitura. Para a professora supervisora,  

 

[...] faz-se necessário que o professor prepare o ambiente para o aluno, conquistando 

esse processo aos poucos, e não só proporcionando espaços de leitura na sala e na 

escola, mas também permitindo o contato direto com o ‘’livro’’ através da biblioteca 

itinerante, a qual o irá até o aluno. E, se o professor se disponibilizar a fazer seu papel 

de mediador sedutor e de preparar o ambiente terno de sala de aula, então, 

desenvolveremos trabalho educativo, de ensino de aprendizagem, para que o aluno se 

apaixone pela leitura. Incentivar e estimular o prazer e o interesse pelo mundo da 

leitura, levando-os a compreenderem e a vivenciarem as imensas possibilidades de 

um texto e tudo que nele está contido de conhecimento, sabedoria e informação. 

 

O docente antes de tudo é um ser humano movido por sentimentos, passivo de erros e 

acertos. Conforme a professora supervisora, o profissional da educação tem que conciliar o lado 

profissional com o pessoal, para trabalhar eticamente os conflitos em sala de aula. Há 

professores que não se conhecem e ignoram a própria conduta da sua atitude diante das crianças. 

Muitos agem de maneira irresponsável, descontrolada e insensível, quando, apressadamente, 

buscam solucionar os problemas do dia a dia em sala de aula, sem compreendê-los de forma 

ampliada. Com isso acabam perdendo o autocontrole e o respeito perante as crianças. Por isso, 

“[...] é importante que o professor conheça e compreenda o seu aluno não somente para 

desenvolvê-lo cognitivamente, mas também ampliar a dimensão emocional, para poder ajudá-

lo quando necessário.”  

Apesar de serem crianças, várias passam por problemas familiares. Estabelecer uma 

relação ética, amigável e terna com as crianças, é fundamental para que se sintam acolhidas e 

amadas, contribuindo para intensificar a qualidade do processo ensino e aprendizagem. 

 

Bolsistas 

 

As bolsistas (“A”, “B” e “C”), nas suas falas, apresentaram pontos convergentes e 

divergentes quantos as respostas das seguintes indagações: 1ª) como você entende a 

alfabetização científica? 2ª) O que você compreende por práticas de leituras? O que você 

compreende por afetividade?  3ª) Qual a relação da construção da afetividade com a 

alfabetização científica interdisciplinar de leitura? 4ª) Quais os impactos da construção da 
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afetividade durante a alfabetização científica interdisciplinar de leitura? 5ª) Como são 

construídas as práticas de leituras durante a alfabetização científica interdisciplinar de leitura? 

6ª) Como a relação da construção da afetividade com a alfabetização científica interdisciplinar 

de leitura contribui para a prática docente? A presença dos pontos divergentes é raríssima  nas 

reflexões das bolsistas.    

A alfabetização científica é entendida, segundo a bolsista “A”, como a capacidade de 

fazer uma leitura de mundo onde se vivem, para se compreender como é construído  o mundo, 

as relações sociais e as coisas, levando o ser humano a uma formação crítica e reflexiva.  

A alfabetização cientifica é entendida como leitura de mundo, conforme a bolsista “B”, 

com o objetivo de mediar as práticas sociais do aluno, para que compreenda a ciência e a 

tecnologia, previna e realize intervenções nas transformações presentes na realidade. 

A alfabetização cientifica é entendida e considerada como um conjunto de 

conhecimento, segundo a bolsista “B”, “[...] possibilita aos indivíduos a compreensão do mundo 

onde vivem, tornando-os capazes de viver e atuar de uma forma crítica e consciente [...]”, 

deixando de ser apenas um mero usuário ou consumidor passivo, passando então a ser um 

questionador. 

A alfabetização científica, de acordo com a bolsista “C”, é entendida como o processo 

que deve articular as relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, elaborada nos 

permanentes processos das leituras dos textos e dos contextos. 

As práticas de leituras são compreendidas no interior da vida cotidiana das pessoas, 

desde a infância. Cada processo de leitura amplia a compreensão de mundo e das palavras. A 

prática da leitura de mundo faz-se presente na vida de cada ser humano desde o momento em 

que começamos a compreender o mundo à nossa volta, ou seja, em busca de decifrar e 

interpretar o sentido das coisas que nos cercam.  Compreendemos que o indivíduo é capaz de 

expressar seus afetos através de emoções, sentimentos e atitudes. Na escola, aprendemos a 

leitura dos textos das ciências, ampliada pela leitura das relações afetivas, das representações 

socioambientais, das imagens e das práticas sociais.   

As práticas de leituras são compreendidas nos indivíduos que demonstram o gosto pela 

leitura, sendo capazes de ler diferentes gêneros de leitura. Conforme a bolsista “A”, “[...] o 

importante é saber ler e compreender o que está escrito nos textos. As práticas de leituras 

durante a alfabetização científica interdisciplinar devem ser construídas na forma de dinâmicas, 
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devendo ser também motivadoras, tornando o ambiente escolar um lugar de troca de 

informações. As práticas de leituras interdisciplinares são realizadas durantes as aulas de 

Língua Portuguesa e Matemática, porque são rompidas “[...] as fronteiras entre as disciplinas, 

mediações do saber, na teoria e na pesquisa, impõe-se considerar que a interdisciplinaridade é 

condição também da prática social [, para se ampliar os processos de interpretação, reflexão e 

compreensão dos conteúdos das ciências e da vida cotidiana]. [...].” (SEVERINO, 2015, p. 41).  

As práticas de leituras se fazem presentes desde quando se começa a compreender o mundo 

em toda sua volta. Para a bolsista “B”, “[...] no momento em que se deseja decifrar e interpretar o 

sentido das coisas que os cercam. Entretanto, a prática de leitura no contexto educacional envolve o 

domínio de diversos aspectos da língua que devem ser incorporados pelas crianças na consolidação 

da aprendizagem da escrita. As práticas sociais, para a bolsista “C”, devem ser valorizadas, nas aulas, 

desde a Educação Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental. 

A relação da construção da afetividade com a alfabetização científica interdisciplinar de 

leitura, para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos formais 

e empíricos, torna o ambiente escolar mais agradável entre todos que estão envolvidos, 

colaborando para a formação integral da criança. 

De acordo com a bolsista “A”, “[...] deve-se compreender que afetividade significa 

quando o homem é capaz de expressar sentimentos para outra pessoa.” A relação da construção 

da afetividade com a alfabetização científica interdisciplinar de leitura intensifica o 

estabelecimento do vínculo entre professor e aluno, relacionando a afetividade no processo 

ensino e aprendizagem, despertando nos alunos o interesse nas aulas, desenvolvendo o respeito 

pelo professor e seus colegas. 

A afetividade é a ferramenta necessária na alfabetização e em toda vida do indivíduo. O 

ser humano é um ser integrado com dimensões que não se desassociam, a saber: cognitiva, 

emocional e motora. O campo da emoção é tão importante quanto os outros.  

A relação da construção da afetividade com a alfabetização científica interdisciplinar de 

leitura contribui para a prática docente, conforme a bolsista “B”, amplia a vivência aprazível da 

criança, independentemente de sua origem, gênero, cor ou classe social. Dessa forma, “[...] cabe 

ao professor trabalhá-la em sua ação pedagógica, facilitando o processo de ensino e 

aprendizagem, despertando no aluno a motivação, a segurança e desejo para aprender”, a partir 

de atividades e atitudes que direcionam um maior conhecimento de sua realidade, ou seja, de 
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seu contexto histórico-social.  Para a bolsista “B”, há uma relação indissociável entre 

afetividade, ensino e aprendizagem. Durante o referido processo, as aulas são compreendidas 

como a articulação dialógica, crítica, reflexiva e articulada do conteúdo das ciências com os 

significativos conteúdos dos contextos da vida cotidiana dos alunos, para ampliar a 

alfabetização científica interdisciplinar de leitura. A materialidade da relação da afetividade 

com a alfabetização científica interdisciplinar de leitura contribui para a prática docente, 

constituída do diálogo dialético, ou seja, a “[...] dialogicidade é a prática do diálogo radical, que 

mantém viva a dialeticidade entre ação e reflexão. [...].” (ZITKOSKI, 2006, p. 22).  

A relação da construção da afetividade com a alfabetização científica interdisciplinar de 

leitura contribui para a prática docente, pois favorece a construção do interesse e do amor pelo 

que ele faz. Podemos encontrar crianças que não recebem afeto em casa, assim como 

adolescentes que são agredidos dentro e fora de sala de aula. Cabe ao professor vivenciar a 

afetividade ética e respeitosa com o educando, saber falar e criar um elo de forma que o aluno 

saiba que tem alguém que se preocupa com ele e quer que ele aprenda. O professor deve, 

também, saber trabalhar com o conhecimento empírico que o aluno traz de casa e relacionar 

com a ciência, para tornar o processo de aprendizagem de fácil compreensão. 

A relação da construção da afetividade com a alfabetização científica interdisciplinar 

não é um processo mecânico, onde prevalece somente a transmissão e a recepção do 

conhecimento. Segundo a bolsista “C”, é um movimento dinâmico de integração entre os 

saberes, “[...] o qual constitui mediante os processos comunicativos entre professor e aluno. 

Sendo assim notamos a suma importância da afetividade no processo da alfabetização científica 

e da apropriação da leitura.” Esta, na vida cotidiana, está na “[...] orientação na leitura que não 

se caracteriza mais somente por uma ‘impertinente ausência’ mas pelos avanços e recuos, pelas 

táticas e pelos jogos com o texto. [...].” (CERTEAU, 2003, p. 271). 

A relação da construção da afetividade com a alfabetização científica interdisciplinar de 

leitura contribui para a prática docente. O afeto fará com que a criança se sinta acolhida, 

valorizada e respeitada, para socializar seus saberes e suas experiências do cotidiano, ampliando 

a aprendizagem dialógica, crítica e reflexiva. Essa relação, segundo a bolsista “B”, é 

permanentemente construída entre educador e os alunos, para ampliar o desenvolvimento das 

práticas de leituras dos textos e dos contextos. Tal relação é constituída dos processos de 

formação da materialidade dos saberes científicos, tecnológicos e sociais dos docentes, por isso, 
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é “[...] impossível compreender a natureza do saber dos professores sem colocá-lo em íntima 

relação com o que os professores, nos espaços de trabalho cotidianos, são, fazem, pensam e 

dizem. [...].” (TARDIF, 2014, p. 15).  

Os impactos da construção da afetividade durante a alfabetização científica 

interdisciplinar de leitura são na maioria das vezes de alegria e cumplicidade. Todavia, quando 

se usam métodos tradicionais e antiquados de ensino, imobilizam o aluno por horas na cadeira, 

para realizar atividades mecanizadas e descontextualizadas, impostas por um professor, 

desestimulando a fluidez das emoções e do raciocínio crítico e reflexivo. As práticas de leitura, 

na alfabetização científica interdisciplinar de leitura, são construídas de forma que todos 

participem e socializem informações e saberes das práticas sociais. Compreendemos que 

influenciam positivamente o ensino e aprendizagem dos conteúdos das ciências e das vivências 

cotidianas, visto que, segundo a bolsista “A”, “[...] sem afetividade e sensibilidade, o ambiente 

pode se tornar um ambiente chato, sem estímulo [...]”, porque o professor passa a não ser 

respeitado pelos alunos e estes demonstram desinteresse durante as aulas. 

A construção da afetividade, no interior da alfabetização científica interdisciplinar de 

leitura, influencia bastante durante a alfabetização da leitura e escrita.  Segundo a bolsista “B”, 

“[...] ela produzirá a interação, a troca mútua do conhecimento entre professor e aluno. A 

criança por si só não seria capaz de formular uma estrutura de conhecimentos a partir de uma 

base própria.” O desenvolvimento articulado da afetividade e alfabetização científica da leitura 

impacta na aprendizagem reflexiva, dialógica e contextualizada, mediante situações de troca e 

interação. Sobre isso, a bolsista “C” entende que a alfabetização científica interdisciplinar de 

leitura favorece para a reflexão, interpretação e compreensão não superficiais dos textos das 

ciências e dos contextos das práticas sociais, impactando na qualidade da aprendizagem das 

leituras dos discentes, mediadas pelas relações de afetividade, ternura e atenção, realizadas 

entre o educador e os alunos.  

Durante as aulas, constituídas da relação afetividade e alfabetização científica, para a 

construção das práticas de leituras, são ouvidos as falas dos alunos, ou seja, os relatos destes   

que trazem consigo as suas leituras das múltiplas realidades. Os relatos são constituídos dos 

significados e sentidos dos saberes visíveis e invisíveis, elaborados por pessoas singulares, que 

têm histórias de vida, memórias, narrativas e práticas sociais. A professora e os bolsistas 

materializaram a sensibilidade afetiva, indagadora e epistemológica nos frequentes momentos 
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da escuta dos saberes das leituras dos textos e dos contextos, vivenciados pelos alunos dentro e 

fora da escola.   

 

Conclusão  

 

O artigo teve como objetivo compreender como é construída a afetividade durante a 

alfabetização científica interdisciplinar de leitura, mediada pela pratica docente. O objetivo foi 

orientado pelo seguinte problema: como é construída a afetividade durante a alfabetização 

científica interdisciplinar de leitura, através da pratica docente? 

A afetividade durante a alfabetização científica interdisciplinar, como instrumento 

mediador da prática docente, é construída, segundo a professora e as bolsistas, favorecendo o 

desenvolvimento das práticas de leituras dos conteúdos das várias ciências e dos conteúdos da 

vida cotidiana.  

Compreendemos que a afetividade, no interior da alfabetização científica 

interdisciplinar de leitura, é o instrumento mediador da prática docente (FREIRE, 2014), para 

ampliar o processo de aprendizagem dos conteúdos dos textos e contextos escolares e das 

práticas sociais. 

Observamos que, na alfabetização científica interdisciplinar de leitura, as relações 

afetivas de ternura, cooperação, respeito e afetividade ampliaram a qualidade da prática docente 

e da aprendizagem significativa dos alunos. 
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GT 03: Formação e Trabalho Docente 

RESUMO: A avaliação é uma autêntica prática comprometida com a aprendizagem quando tem compromisso 

com a construção do conhecimento e o desenvolvimento pleno dos alunos. No processo de ensino-aprendizagem 

o professor não deve permitir que os resultados das provas periódicas, normalmente de caráter classificatório, 

sejam supervalorizados em detrimento de suas observações de caráter diagnóstico e formativo. O objetivo do artigo 

é trazer alguns elementos teóricos para instigar uma reflexão que possibilite uma melhor compreensão da avaliação 

a serviço da aprendizagem. Refere-se a um estudo de revisão bibliográfica.  Foram consultados em média 50 

(cinquenta) artigos científicos sobre o assunto, dos quais após análise criteriosa e aplicação dos critérios de inclusão 

e exclusão, somente 06 (seis), foram utilizados para elaboração do trabalho. Também foram utilizados 15 livros e 

uma monografia para a elaboração do artigo. Observou-se que avaliação, no novo paradigma, é um processo 

mediador na construção do saber e na formação da cidadania e se encontra profundamente vinculada à gestão da 

aprendizagem dos alunos.  

 

Palavras-chave: Avaliação. Aprendizagem. Conhecimento.  

 

ABSTRACT: Evaluation is an authentic practice committed to learning when it is committed to the construction 

of knowledge and the full development of students. In the teaching-learning process, the teacher should not allow 

the results of periodic tests, usually of a classificatory nature, to be overvalued to the detriment of their diagnostic 

and formative observations. The objective of the article is to bring some theoretical elements to instigate a 

reflection that allows a better understanding of the evaluation in the service of learning. Refers to a bibliographic 

review study. Fifty (50) scientific articles on the subject were consulted, of which, after careful analysis and 

application of the inclusion and exclusion criteria, only 06 (six) were used to elaborate the work. We also used 15 

books and a monograph for the elaboration of the article. It was observed that evaluation in the new paradigm is a 

mediating process in the construction of knowledge and in the formation of citizenship and is deeply linked to the 

management of student learning. 

 

Keywords: Evaluation. Learning. Knowledge. 

 

Introdução 

Observa-se que em relação à avaliação muito se tem escrito e isso tem se tornado um 

aspecto problemático na prática pedagógica. O professor elabora cotidianamente provas como 

instrumentos de avaliação (MORETTO, 2014, p. 9). Assim, percebe-se que muitos deles não 

sabem como avaliar, e a prova acaba se tornando em um procedimento de cobrança de 

conteúdos aprendidos ou decorados pelos estudantes, ou ainda, em vingança do docente, 
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instante que esse se apraz ao ver a aflição dos estudantes diante das perguntas. (MELO; 

BASTOS, 2012). 

A avaliação é tipicamente relacionada à criação de hierarquias de excelência. Os 

estudantes são igualados e depois rotulados em virtude de um padrão de excelência fixado pelos 

professores e pelos melhores estudantes. Essas hierarquias têm em comum mais indicar sobre 

o lugar de um estudante em um grupo ou sobre o seu distanciamento relativo ao padrão de 

excelência do que sobre o conteúdo de seus conhecimentos e competências (PERRENOUD, 

1999).  

É importante ressaltar que a avaliação não deve ser uma prática mecânica. Ela deve 

propiciar a construção de competências técnicas e sócio-política-culturais (RABELO, 1998, 

p.11). Portanto a escola não pode permanecer trabalhando com verdades absolutas, sobretudo 

quando o assunto é avaliação. Esta será determinada por um modelo teórico de mundo e de 

educação, refletida em prática pedagógica (LUCKESI, 2005, p. 28). 

Não esquecendo que a avaliação tem sentido amplo, sendo realizada de diversas 

maneiras, com instrumentos diversificados, no qual o mais comum deles, na atual sociedade é 

a prova escrita. Nesse sentido, ao invés de exaltar as desvantagens da prova escrita a favor de 

uma avaliação sem prova, devem-se elaborar provas que sejam bem planejadas, 

compreendendo o real propósito, que é averiguar se houve aprendizagem significativa de 

conteúdos importantes (MORETTO, 2014, p. 119). 

Diante dessas questões é essencial refletir sobre a prática da avaliação. Nessa 

abordagem, não só os docentes precisam mudar conceitos, mas todos os que integram a 

comunidade educacional, pais, estudantes, escola e comunidade, precisam buscar o objetivo 

fundamental, que é uma avaliação comprometida com aprendizagem de qualidade, o que passa 

pela ruptura de práticas classificatórias e quantitativas.  

A justificativa do estudo sobre avaliação se dá pelo desejo de aprofundamento sobre o 

tema, despertado pelo interesse de compreendê-la como uma prática no processo de 

aprendizagem. Para isso priorizou-se a fundamentação bibliográfica no sentido de nortear e 

embasar este estudo. 

O objetivo deste artigo é trazer alguns elementos teóricos para instigar uma reflexão 

político-pedagógica sobre a avaliação. Reflexão esta que possibilite uma melhor compreensão 

da avaliação a serviço da aprendizagem. Para tanto, no primeiro momento será abordado à 
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história da avaliação e seu conceito, no segundo momento, a abordagem tradicional da 

avaliação, em seguida algumas modalidades da avaliação, logo após o professor e a construção 

do conhecimento e, por fim, a avaliação comprometida com a aprendizagem. 

 

História e Conceitos 

 

Historicamente as primeiras concepções sobre avaliação surgem associadas à ideia de 

exame. Este servia como via de controle e manutenção social. Os chineses no século XIII a. C 

já utilizavam exames para admissão ao serviço público (SANTOS 2008). Através de análises 

de alguns registros da Grécia e Roma antigas, observou-se, ainda, a aplicação de exames, orais 

na maioria das vezes, pelos docentes da época. Igualmente em Atenas, Sócrates submetia seus 

discípulos a interrogatórios orais. Não esquecendo que, na idade média identificada por 

acentuada aceitação de verdades pela fé, prevalecia o método racional (tradicional), em que 

repetir completamente o que se escutava e lia era a prova mais plausível do saber, enaltecendo-

se, desse modo, a atenção e a memória (SILVA, 2008). 

Não obstante, segundo Luckesi (2005) a prática de exames escolares como se conhece 

tem seu surgimento na Idade Moderna, séculos XVI e XVII, com a cristalização da burguesia. 

As pedagogias dos jesuítas (séc. XVI), a comeniana (séc. XVII) e a lassalista (final do século 

XVII e começo do XVIII) são expressões das experiências pedagógicas dessa época e 

sistematizadora da maneira de trabalhar com exames. Nesse período a sociedade burguesa era 

excludente, os exames também eram. Por conseguinte, eles reproduziam o modelo de 

sociedade. 

Ainda, conforme Luckesi (2005) a denominação de avaliação da aprendizagem surgiu 

com Ralp Tyler em 1930. Para este autor: 

 

a avaliação é o processo destinado a verificar o grau em que mudanças 

comportamentais estão ocorrendo […]. A avaliação deve julgar o comportamento dos 

alunos, pois o que se pretende em educação é justamente modificar tais 

comportamentos (TYLER, 1949, apud HOFFMANN, 2017, p. 51). 

 

Tyler, 1974, apud Luckesi (2005, p. 170) cunhou a denominação de avaliação de 

aprendizagem e exerceu uma prática pedagógica assumindo a ideia de que avaliação poderia e 
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deveria auxiliar um modelo eficiente de fazer o ensino. No entanto, a prática escolar de 

acompanhamento do processo de evolução do aluno permaneceu sendo de exames. 

Consoante Hoffmann (2017, p. 52) embora essa visão tenha recebido severas críticas de 

vários outros estudiosos em avaliação, percebeu-se que essas críticas não foram persuasivas 

para a queda dessa concepção, sedimentada intensamente no agir das escolas e universidades, 

em documentos de órgãos oficiais e em publicações na área da avaliação.  

Nessa ótica, “O autoritarismo da avaliação emerge do próprio planejamento do ensino 

que se efetiva (da Educação Infantil à Universidade) sem a reflexão necessária sobre o 

significado das propostas pedagógicas desenvolvidas” (HOFFMANN, 2017, p. 53). 

Atuar pedagogicamente na concepção de Perrenoud (1999) é ter uma avaliação mais 

formativa, atribuindo menor relevância a classificação e maior a regulação das aprendizagens, 

levando o professor a analisar de forma metódica os educandos, observando o caminho já 

trilhado por cada um e aquele que falta trilhar com o propósito de intervir para otimizar os 

processos de aprendizagem em curso.  

Dessa maneira, avaliar, segundo autor supramencionado, não é, em princípio, um fim 

em si mesmo, mas uma maneira de averiguar se os educandos alcançaram os conhecimentos 

visados. Aconselha-se, porém, no momento que se ensina, ter uma concepção bem precisa do 

modo como se procederá para avaliar os conhecimentos, o que previne estabelecer um enorme 

rompimento entre os conteúdos, as modalidades do ensino e as exigências na hora da avaliação. 

Na visão de Luckesi (2005) o termo avaliar origina-se no latim, proveniente da 

composição a-valere, que significa “dar valor a...”. Entretanto, o conceito de avaliação é 

formado como consequência das determinações da conduta de conferir um valor ou qualidade 

a algo, acarretando um posicionamento seja positivo ou negativo relacionado a alguma coisa. 

Aliás, avaliação não se finaliza no ato de atribuir valor ou qualidade ao objeto avaliado, exige-

se, ainda, uma tomada de decisão, em relação ao mesmo, para aceitá-lo ou transformá-lo. 

Do mesmo modo Libâneo (1994, p. 195) sublinha que avaliar é um trabalho difícil que 

não se reduz a prática de provas e entrega de notas. A medição somente propicia informações 

que precisam ser subordinados a um juízo qualitativo. 

Enquanto que para Vasconcelos (2013, p. 55) avaliação é uma expressão da síntese do 

conhecimento que os educandos estão adquirindo, diante das condições estabelecidas. E se eles 

não atingirem um grau aceitável de síntese, não poderão ser castigados, mas instruídos e 
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incentivados a realizarem uma nova, voltando a anterior como ponto inicial, não esquecendo 

que, no mesmo instante, o professor deve reexaminar seus métodos e oferecer momentos de 

aprendizagem. 

Assim, quando se busca compreender a avaliação deve-se lutar em prol dela “enquanto 

instrumento de apreciação do quefazer de sujeitos críticos a serviço, por isso mesmo, da 

libertação e não da domesticação. Avaliação em que se estimule o falar a como caminho do 

falar com” (FREIRE, 2017, p. 114). 

Por outro lado, a avaliação no modelo tradicional em nada se aproxima dos 

entendimentos dos autores supracitados. Neste modelo, conforme Luckesi (2005) ela é 

compreendida como instrumento de preservação e reprodução da sociedade, por conseguinte 

muito adequado para a seletividade social. A sociedade é organizada em classes e, assim, de 

maneira desigual. Deste modo a avaliação pode ser utilizada, sem nenhum problema, a serviço 

da seletividade. Neste caso, a avaliação está bem mais vinculada com a reprovação do que com 

a aprovação, servindo para a seletividade social, que já é imposta, a avaliação apenas contribui 

com seu fluxo. 

Todavia, a avaliação deve ser compreendida como meio para a formação da cidadania e 

da transformação da realidade, propiciando a aprendizagem e desenvolvimento para todos. 

Dessa maneira, colaborando no processo de humanização e da democratização da sociedade, 

na qual todos tenham espaço (VASCONCELLOS, 2013, p. 89).  

 

Avaliação Tradicional 

 

Observa-se de acordo Hoffmann (2014, p. 134) que os professores do Ensino Médio e 

Superior revelam-se muito mais relutantes à reflexão da prática tradicional do que os docentes 

do Ensino Fundamental. Dessa forma, percebe-se na investigação das práticas avaliativas, o 

fortalecimento da prática tradicional de julgamento de resultados ao fim dos períodos letivos, 

apesar do seu traço claramente autoritário. Esse fenômeno torna-se muito preocupante, uma vez 

que aceita características altamente reprodutivas. Isto é, o padrão que se institui em cursos de 

formação será o que vai ser continuado pelos professores que irão exercer a docência nas escolas 

e universidades.  
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Nesse entendimento ressalta Hoffmann (2017, p. 69) que os docentes aceitam e 

fortificam o antigo e arbitrário uso das notas, sem notá-lo como um mecanismo excepcional de 

competição e seleção. Perturbam-se em conferir notas e perdem sono por causa disso em vez 

de se preocuparem em questões de aprendizagem dos alunos. 

Do mesmo Libâneo (1994, p.198) afirma que os professores têm reduzido suas práticas 

a uma classificação quantitativa dos estudantes referente às notas que alcançaram nas provas. 

Eles não têm logrado êxito em utilizar a avaliação para seguir seu papel educativo. 

De acordo Moretto (2014, p. 19) a avaliação no modelo tradicional poderia ser 

compreendida como aquisição de conteúdos escolhidos das variadas áreas de conhecimento, 

tendo um padrão primordialmente acadêmico, com enorme distanciamento das representações 

já trazidas pelos estudantes e de seu meio social e político. 

Não esquecendo que, nessa abordagem predomina-se a autoridade do professor sobre o 

aluno, impedindo qualquer diálogo entre ambos. O professor é transmissor de conteúdos na 

forma de verdades absolutas a serem absorvidas pelos alunos (LUCKESI, 1994, p. 57). 

O aluno, nessas circunstâncias, desenvolve uma função de mero repetidor de conteúdos, 

na maioria das vezes, não assimilados ou sem significado para ele. Não cabe ao aluno optar 

sobre o que quer estudar, nem o modo pela qual essa aprendizagem deve ser realizada. A ele 

cabe absorver o que é posto, do modo como foi planejado, e reproduzir na hora da verificação 

da aprendizagem (MORETTO, 2011, p. 92). 

Desse modo, a avaliação no sistema tradicional contribui para uma forma de chantagem, 

de uma ligação forte mais ou menos óbvia, que posiciona alunos e professores em locais 

diferentes. Aqueles procurando conservar sua liberdade e tranquilidade, enquanto estes os 

pressionando para estudar. Torna-se muito difícil, nesta situação, criar um envolvimento 

efetivamente cooperativo entre os professores e alunos, visto que, em algum momento os 

primeiros irão julgar os segundos, às vezes com dureza (PERRENOUD, 1999, p. 70).  

Nota-se consoante Moraes (2010) que a avaliação além do uso como um mecanismo 

classificatório, é de outra maneira utilizada para causar pânico e dominar os alunos. Isto é, o 

domínio por meio de ameaças como tirar pontos, realizar provas surpresas e demais 

mecanismos de coerção, intimidando o aluno a fazer o que o professor acha correto, vinculando 

a avaliação a um processo negativo de punição. 
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Além disso, Moreira (2006) menciona que a classificação taxativa do aluno como 

competente ou incompetente em uma ou mais disciplinas, também condicionará o seu prestígio 

na sociedade e até a sua carreira. Aliás, o desempenho insatisfatório do aluno em determinadas 

disciplinas faz com que ele seja esquecido da expectativa de alguns estágios ou da atividade de 

turmas de pesquisas voltados à iniciação científica. Esse julgamento valorativo é capaz de 

impedir que o aluno aprenda a gostar de certos conteúdos, já que ele não criou uma relação 

positiva com o conhecimento. As repetições de notas indesejáveis podem levar o aluno a pensar 

que não tem capacidade de aprender e que, dessa forma, não pode decidir-se por profissões que 

exijam conhecimentos essenciais em áreas em que continuamente foi avaliado como incapaz.  

Em contrapartida: 

 

Uma prova, por exemplo, não deveria servir apenas para detectar o que um aluno 

ainda não sabe em um dado momento, mas deve também ser um bom instrumento de 

aprendizagem. Para isso seria conveniente, por exemplo, que, após a sua correção, 

antes de ser-lhe atribuída uma nota ou conceito, o aluno tivesse a oportunidade de 

refazê-la, atentando para possíveis observações feitas pelo professor e, é claro, sendo 

valorizado por esse refazer a prova, enquanto processo e não apenas enquanto produto 

(RABELO, 1998 p. 19, grifo do autor).  

 

 

Contudo, Perrenoud (1999) enfatiza que na prática do sistema clássico de avaliação é o 

resultado que importa. Com dois efeitos maléficos bem comuns: estudar apenas para a prova 

ou “colar”. Estudar somente para a prova é uma maneira digna, mas ingênua, pois isso não 

constrói uma real competência, apenas ilude no momento de uma prova oral ou escrita. Em um 

dia, um aluno que não assimilou nada, não estudou antes e nada absorveu, não pode se 

transformar em um aluno competente, no entanto isso satisfaz, ocasionalmente, para preservar 

a imagem. Outro método, menos digno, é a “cola”. Nela, os alunos compreendem que o 

relevante é responder as questões de forma correta, não se preocupando com os meios de obtê-

la. 

Sobre esse assunto, Moretto (2011, p. 94) conclui que a “cola” é um dos resultados do 

processo de ensino influenciado pelo modelo tradicional da relação entre professor, aluno e 

conhecimento, no qual a prova é a ocasião para verificar se o que tem sido passado lá está, 

sendo proibido qualquer tipo de consulta no momento da avaliação. O aluno tem que 

demonstrar que os dados e informações transmitidos pelo professor foram memorizados. 
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Nessa cultura de “toma lá da cá”, o aluno sabe que o que importa é responder o que o 

professor deseja, mesmo que na pergunta não esteja evidente. Essa é uma particularidade visível 

em diversas provas, que reflete o perfil do professor autoritário e antidemocrático, sendo por 

isso uma relação prejudicial na formação para a cidadania (MORETTO, 2014). 

Desse modo, Perrenoud (1999, p. 69) destaca que os conhecimentos e as competências 

não são de fato considerados, a não ser que possibilite a obtenção de notas plausíveis. Essa 

relação utilitarista com a aprendizagem causa um grande impacto na tentativa de novas 

pedagogias. Dessa forma, os alunos não podem ser reconhecidos como culpados, eles apenas 

são realistas. Como todo autor social, o aluno dar credibilidade, duradouramente, no que lhe 

assegura ganhos reais.  

Nessa ótica, o autor mencionado anteriormente frisa que os pais incentivam seus filhos, 

na maioria das vezes, obter sempre bons resultados, por vezes não sendo importante qual meio 

foi utilizado. O relevante na trajetória deles é a progressão no curso, a certificação antes da 

inserção no mercado de trabalho e posteriormente a contratação. 

Essa visão de avaliação que tem como base a nota é uma consequência, inclusive, de 

uma sociedade capitalista que objetiva o lucro. Esta sociedade é apoiada na competição 

incessante, de ordens de valor, que fragmenta, restringe e causa desigualdades entre todas as 

pessoas (MORAES, 2010). 

Nessa perspectiva, a escola executa imposições burocráticas do sistema educacional, 

onde seus regulamentos determinam o resultado final, ou seja, definem se o aluno vai ou não 

avançar para o ano seguinte. Essa prática vem sendo repetida pelos professores sem ao menos 

ser refletida sobre o seu significado ou coerência. Não esquecendo que esse sistema tradicional 

ocasiona sérios danos aos alunos em seu desenvolvimento intelectual, social e afetivo 

(HOFFMANN, 2014). 

Cabe reforçar, ainda, que essa forte influência com as notas é consequência do sistema 

capitalista e, também, por ser uma maneira mais eficaz de controle dos supostos índices de 

aprendizagem, isto é, se os alunos tiram notas boas significa que a escola está indo bem, porém 

se as notas forem ruins, os professores são logo procurados pelos pais desses alunos para 

justificarem a causa das notas baixas nas provas. Acontece, inclusive, de alguns pais só se 

dirigirem até a escola no final do ano letivo para saber se os filhos passaram ou não para o ano 

subsequente (MORAES, 2010). 



 

454 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Conforme Vasconcellos (2013, p. 140) a avaliação deveria ser uma prática utilizada para 

melhorar o ensino-aprendizagem. Contudo, não é isso que vem acontecendo, visto que, no 

momento em que aparecem problemas em sala, busca-se a solução pela imposição da nota, e os 

conteúdos pedagógicos fundamentais não são corretamente frisados. 

A questão que se impõe aos professores e alunos criteriosos e amantes da liberdade, não 

é se opor a avaliação, aliás indispensável, porém resistir aos mecanismos silenciadores com que 

ela vem sendo, por vezes, praticada (FREIRE, 2017). 

Nesse sentido, Luckesi (2005, p. 95) propõe que a avaliação do rendimento escolar seja 

realizada como uma imputação de qualidade aos resultados da aprendizagem dos alunos, tendo 

em vista seus elementos fundamentais e, como finalidade uma tomada de decisão que oriente o 

aprendizado e, por conseguinte o progresso do aluno. 

 

O professor e a construção do conhecimento 

 

Sobre a ação docente, Portilho e Almeida (2008) comenta que o objetivo primordial 

deve ser a construção do conhecimento, promovendo todas as potencialidades de cada pessoa, 

sejam intelectivas, emocionais, sociais, inovadoras ou morais. Isto apenas será possível quando 

se deixar para trás os modelos prontos, a cópia, a reprodução, a transmissão do conhecimento 

como se o professor fosse dono da verdade e o aluno, uma tábula rasa, sem conhecimento prévio 

ou experiência.  

É preciso saber que ensinar não é passar conhecimento, mas possibilitar meios para a 

sua própria produção ou construção. Quando entra em sala de aula o professor deve está aberto 

aos questionamentos, às curiosidades e não falar apenas eloquentemente sobre a teoria, como 

também, o seu discurso sobre ela deve fazer uma conexão com a realidade dos alunos. Ou seja, 

com seus conhecimentos construídos na prática comunitária, debatendo com eles a razão de ser 

desses conhecimentos em relação ao ensino da teoria (FREIRE, 2017). 

Nessa perspectiva o professor construtivista de acordo Moretto (2011, p. 104) deve 

dominar três eixos da relação com o aluno e com o conhecimento: os conteúdos específicos de 

sua matéria e seu contexto; as características cognitivas e psicossociais do aluno; e as 

habilidades e competências do professor no processo da aprendizagem. 
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O educador conforme Luckesi (1994, p. 116) precisa conhecer bem a área científica com 

qual trabalha. Se sua disciplina é matemática, deve dominar essa área; se sua disciplina é 

história deve ensiná-la bem, enfim, seja qual for o núcleo teórico que o educador atue, ele tem 

que possuir capacidade teórica necessária para desenvolver bem seu trabalho.  Não pode, de 

maneira alguma, mediar à cultura de seu campo se não possuir os saberes e as habilidades que 

a dimensionam. 

Vale ressaltar que conhecer a área científica não significa somente ter conhecimento de 

conceitos, definições ou fórmulas, mas saber aplicá-los á leitura de mundo dos alunos, 

desenvolvendo procedimentos que permitam que eles adquiram atitudes pertinentes ao 

desenvolvimento da cidadania (MORETTO, 2011).  

Dessa forma, conhecer o contexto social, psicológico e cognitivo dos alunos é de suma 

importância para o processo de ensino-aprendizagem. Não é imperativo o professor conhecer 

cada aluno, mas deverá saber quais as características do seu grupo de modo geral, para que a 

partir delas o professor possa trabalhar valores, concepções, linguagens e atitudes. Além disso, 

ter conhecimento psicológico e cognitivo dos alunos ajudará o professor adequar seu 

planejamento e suas estratégias de ensino (MORETTO, 2014, p. 53). 

No que se refere às habilidades e as competências para intervenção do professor, 

Luckesi (1994) ressalta que tê-las significa possibilitar aos alunos sua elevação cultural por 

meio da apropriação da cultura elaborada. 

Desse modo a função do professor é fazer refletir, identificar a reflexão e acompanhá-

la. O professor alcança isso: dialogando com o aluno, acompanhando seu feedback, de maneira 

a não deixar passar o que poderia surgir, ou seja, identifica o pensamento e o acompanha no seu 

trajeto; e levando tranquilamente o aluno a áreas críticas (conflitos cognitivos, conceitos 

próprios, reflexão em grau metacognitivo) sem saber de onde virá a ideia particular, (resposta 

espontânea), mas sustentando permanentemente o diálogo em solo fértil, indagando sempre o 

aluno e pedindo-lhe que justifique ou fale o porquê das suas respostas (MATUI, 1995). 

Percebe-se consoante Moretto (2014) que ter domínio da arte de perguntar porventura 

seja uma das competências mais relevantes do professor. A razão primordial é que uma boa 

pergunta possibilita uma boa resposta. Assim, ter conhecimento sobre o que o aluno pensa e 

identificar suas concepções prévias sobre assuntos específicos são condições para um ensino 
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com efetividade. Para tal, a arte de perguntar de forma clara e precisa deve ser desenvolvida 

pelo professor no processo de sua relação com o aluno. 

 

Suponhamos que o professor queira saber se o aluno conhece a organização das 

abelhas numa colmeia. Normalmente a pergunta é: “Como é a organização das abelhas 

numa colmeia?”. Ora, o aluno pode simplesmente responder: “É joia!”. Sua resposta 

está correta, de acordo com a forma da questão proposta. Provavelmente não era isso 

que o professor queria. Para obter uma resposta melhor e mais de acordo com o 

esperado, a questão poderia ser formulada da seguinte forma: “Vimos nesta semana 

como é maravilhosa a organização das abelhas numa colmeia. Explique essa 

organização, descrevendo a função de pelo menos quatro grupos dos componentes da 

colmeia”. (MORETTO, 2014, p. 61-62).  

 

 

Observa-se, então, que a arte de perguntar é essencial na proposta construtivista, tanto 

para proporcionar a construção do conhecimento como para constituir uma personalidade 

independente e crítica (MATUI, 1995, p. 193). 

Outra habilidade que é essencial ao educador é a humildade em aceitar suas limitações 

e sua ignorância. O professor deve está ciente que não sabe tudo e que sempre tem a chance de 

está aprendendo também. Isto é, não deve sentir-se culpado por não ter resposta para todas as 

perguntas, uma vez que o professor se aprofunda melhor em determinado conteúdo e deste tem 

maior compreensão (PORTILHO; ALMEIDA, 2008). Por isso, o professor, agente das 

inovações, é um incansável pesquisador, um profissional que abraça os desafios e a 

imprevisibilidade da época para progredir no conhecimento e determinar seus caminhos a cada 

momento (CASTRO; CARVALHO, 2002, p. 104). 

Por último, segundo Luckesi (1994) essas habilidades todas se completam em uma que 

se denomina a arte de ensinar. De certa maneira, é necessário ter paixão nessa atividade, estando 

em sintonia afetiva com o que se faz. Um professor que realiza sua atividade somente como 

uma mercadoria, raramente será um professor empenhado com a elevação cultural dos 

educandos. O salário não compensa o trabalho que se tem. Nesse sentido, torna-se 

imprescindível, além da competência teórica, técnica e política, uma paixão por aquilo que se 

faz. Uma paixão que se revele, do mesmo modo, de forma afetiva e política. Sem essa maneira 

de paixão as outras habilidades indispensáveis ao professor tornam-se formais e frias. 

Com base na reflexão anterior, apontam-se duas grandes tarefas para o professor que 

está envolvido no processo de mudança da avaliação. Uma é o comprometimento efetivo com 

a aprendizagem de todos os alunos, promovendo a real democratização do ensino e rompendo 



 

457 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

com a ideologia e práticas de exclusão. E a outra é abandonar a avaliação classificatória como 

escolha pedagógica (VASCONCELLOS, 2013). 

 

Avaliação comprometida com a aprendizagem 

 

Conforme Hoffmann (2017) da Educação Infantil à Universidade, os alunos são 

continuamente julgados pelos seus comportamentos e desempenhos escolares. Formal ou 

informalmente, sempre que um aluno brinca, fala, responde ou realiza uma atividade, ele está 

sendo espiado e julgado por seus professores. Essa ação se reduz as práticas de observação e 

julgamento. Por esse motivo é premente conceber a avaliação como acompanhamento do 

processo educativo e efetiva intervenção pedagógica. 

Dentro desta ótica Vasconcellos (2013) comenta que a mudança da concepção e da 

prática avaliativa não acontecerá se isolando do cotidiano para dedicar-se somente ao estudo, 

ou esquivando-se da teoria para adentrar profundamente na prática. Ambas alternativas são 

equivocadas por não considerarem a unidade dialética entre ação e reflexão. É indispensável, 

nesse sentido, mudar não só a concepção como também a prática, isto significa, construir uma 

práxis transformadora. A práxis, enquanto ação do homem é articulação entre ação e reflexão. 

É a ação orientada pela reflexão (conhecimento, fins, estratégia) e a reflexão instigada pela ação 

(com todo seu processo histórico-social). E quando se diz transformadora, refere-se a um 

caminho para intervenção, que direciona para a emancipação humana radical. 

Dessa forma, a avaliação deve ser construída por meio de uma relação dialética de 

socialização entre o professor e o aluno, ambos participando de todo processo, opinando, 

questionando, redirecionando concepções e abordagens, que favoreçam o processo ensino-

aprendizagem, numa conduta mais humanizada, coletiva e criteriosa dentro do processo 

comunicativo do saber educacional (MORAES, 2010). 

No entanto, o que se percebe conforme Vasconcellos (2013) é que muitos professores 

colocam as causas da não aprendizagem nos alunos, em função das suas deficiências (cognitiva, 

linguística, cultural, emocional, social, psicomotora, neurológica, etc.). Em vez de se 

reconhecer a complexidade da aprendizagem e olhar o aluno como um indivíduo em formação, 

este é visto como adversário, uma vez que, o professor diante da nota baixa do aluno fica 
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irritado, pois tem sua auto-imagem abalada, assim, de forma inconsciente reage e confere a 

culpa ao aluno.  

Nota-se, ainda, segundo Hoffmann (2014) que os professores, repetidamente, deixam 

de serem autores do processo argumentando problemas atitudinais. Concomitantemente, não se 

sentem incumbidos em nortear o aluno, possibilitando situações para a formação de tais 

condutas.  

Nesse sentido, continua a autora, numa visão construtivista, a atenção do aluno está 

estreitamente relacionada às questões cognitivas. A curiosidade suscita a atenção. Por sua vez, 

o aluno é constantemente curioso das questões que lhe trazem desafios possíveis de serem 

afrontados, apropriados aos seus estágios de desenvolvimento. Assim ele ao sentir-se curioso 

das questões que lhe foram sugestivas pelo professor, questiona muito, presta atenção ao que se 

explica, pesquisa e lê a respeito. Por conseguinte, sente-se confiante de determinadas questões 

postas pelo professor, empolgado de colocar a prova suas descobertas. 

Nessa perspectiva é que Vasconcellos (2013) destaca que se torna fundamental definir a 

intencionalidade da prática avaliativa, visto que, a partir do instante em que o professor abraça 

a tarefa de definir sua função principal (na sala de aula, escola e sociedade): sair da indiferença 

e assumir sua indignação ética, é que se pode realizar um requisito relevante do trabalho 

formativo que é o estar inteiro no que se está fazendo. Esta conduta presume uma visão 

diferenciada de está comprometido com a transformação do estado das coisas. Não se 

esquecendo de que todos (professores, equipe, comunidade, dirigentes) devem se esforçar na 

construção de uma intencionalidade na qual a escola se estruture de modo a garantir as 

apropriadas condições de ensino e de aprendizagem.  

A esse respeito Moretto (2014) ressalta que avaliação para cumprir, de fato, a função de 

auxiliar a aprendizagem dos alunos (estando atentos às necessidades deles na perspectiva do 

seu crescimento) importa está preocupada com alguns cuidados com os instrumentos usados 

para sua operacionalização: definir de forma clara e precisa o objetivo da pergunta; analisar se 

o conteúdo exigido é relevante, essencial no contexto e potencialmente significativo; averiguar 

concepções prévias do aluno, vinculadas ao conteúdo estudado; contextualizar a pergunta, 

inserindo-a num modo de possível compreensão para o aluno; elaborar questões com clareza e 

precisão; e por fim empregar linguagem de aproximação. 
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Outro aspecto relacionado aos instrumentos de avaliação da aprendizagem é a sua 

análise, assim de acordo Vasconcellos (2013) um critério bem apropriado é o de valorizar o 

processo de resolução, o raciocínio realizado pelo aluno e não somente o resultado, 

principalmente nas avaliações nas áreas de matemática, ciências da natureza e tecnologia. 

Moretto (2014) reforça, ainda, que os critérios de correção da avaliação da 

aprendizagem devem ser de forma clara e precisa, ressaltando-os como um dos aspectos 

primordiais para a relação profissional entre o professor e o aluno no processo de avaliação da 

aprendizagem.  

Para terem resultado positivo no processo de aprendizagem, os instrumentos devem ser 

o mais depressa possível examinados e devolvidos aos alunos, (não expondo a privacidade do 

aluno diante dos colegas), e não acumulados para terem a sua correção só no final do mês ou 

período, sem que o professor consiga perceber logo as necessidades e sem que o aluno consiga 

tomar ciência de seu desenvolvimento. Ao aluno é requisitada uma atitude crítica da própria 

produção, isto é, a tomada de consciência de sua condição no processo educativo 

(VASCONCELLOS, 2013).   

Outro ponto que é essencial da avaliação é a tomada de decisão, a esse aspecto Luckesi 

(2005, p. 175) sublinha que é relevante está cuidadoso a função ontológica da avaliação, que é 

de diagnóstico, e, por essa razão, a avaliação cria a base para a tomada de decisão, que é a 

maneira de direcionar os atos posteriores, na perspectiva da busca de melhor desempenho nos 

resultados.  

Igualmente Vasconcellos (2013) aponta que os professores que já progrediram, utilizam 

a avaliação para captar as dificuldades dos alunos e em seguida planejar o que fazer para ajudá-

los a superá-las. Desse modo: os objetivos não alcançados pelos alunos são reassumidos de 

imediato em sala de aula; o professor se auto-avalia para ter noção se há precisão de mudar sua 

maneira de ensinar tal conteúdo; estes objetivos são inseridos na avaliação seguinte, 

oportunizando aos alunos de realizarem nova síntese de conhecimento, por isso, possibilitando 

ao professor saber se eles superaram o obstáculo. 

Contudo, o que se observa é que algumas vezes procura-se inovar, porém não se 

soluciona o núcleo do problema, havendo uma pseudo-superação. Esta consiste em ir aprovando 

o aluno, dando nota ou conceito para que ele não seja reprovado como desejam os dirigentes. 

Por essa razão se o aluno não está sabendo, o que se deseja é que nem seja reprovado, nem 
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ganhe nota, ou seja, ele deve ser trabalhado para que saiba. Todas as medidas serão empenhadas 

para que este aluno acompanhe e domine o conteúdo, pois isso é um direito dele e um dever da 

escola democrática. Quantas reprovações poderiam ser impedidas se o aluno tivesse, de 

imediato, uma pessoa que lhe dispensasse dez, vinte minutos, visto que se deixar para o final 

de ano será insignificante dez ou vinte horas (VASCONCELLOS, 2013). 

É importante salientar que segundo Luckesi (2005) a avaliação da aprendizagem tem 

dois objetivos: assistir o aluno no seu desenvolvimento individual, através do processo de 

ensino e de aprendizagem (já ressaltado anteriormente) e responder a sociedade pela qualidade 

da atividade educativa praticada. A escola, ressalta o autor, recebe a missão de ensinar as futuras 

gerações, tornando-se responsável pelo crescimento individual do aluno articulado com o 

coletivo social (com os indivíduos que fazem parte da sociedade, com suas valiosas vidas), por 

isso, deve responder por essa missão, fazendo com que seus alunos depois de uma 

aprendizagem de qualidade testemunhem socialmente suas condutas aprendidas e 

desenvolvidas.  

Desse modo, a avaliação da aprendizagem escolar auxilia o professor e o aluno nos seus 

desenvolvimentos e a escola no seu compromisso social. A avaliação da aprendizagem nessas 

circunstâncias é um ato amoroso, uma vez que insere o aluno no seu curso de aprendizagem, 

sempre com qualidade mais aceitável, incluindo-o entre os bens sucedidos, graças ao fato de 

que essa conquista foi construída no decorrer do processo de ensino-aprendizagem (LUCKESI, 

2005, p 175).  

Pontua-se consoante Vasconcellos (2013) que, para que as mudanças na avaliação 

possam se suceder é necessário se investir na formação do professor. A escola não deve ser 

somente um ambiente de ministrar aulas, é igualmente um local de formação. A formação 

contínua do professor auxilia a ter competências para lidar com os desafios pedagógicos. 

Outro aspecto identificado para a reconstrução da avaliação é ter como foco primordial 

o aluno como ser social e político, sujeito de seu próprio desenvolvimento. De nada valerão as 

inovações que vierem a ser introduzidas se não considerarem esse ponto de vista 

(HOFFMANN, 2017).  

Nessa visão Vasconcellos (2013) afirma que a efetivação da mudança da avaliação exige 

uma articulação do trabalho pedagógico com outras frentes de luta, saindo dos muros da escola. 

Com a preocupante crise civilizatória que se vive, há urgência de agentes de mudança. Numa 
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estrutura concentradora de poder e de renda, importadora de tecnologia, na ótica da classe 

dominante, a escola para o povo, deveras, não é indispensável.  

Por isso, segue o autor, torna-se imprescindível construir um país com desenvolvimento 

sustentável, livre, independente, poderoso perante outros países e não subalterno. O suporte 

para tal passa pela criatividade, pelo desenvolvimento humano absoluto, pela competência de 

identificar, assumir e solucionar problemas. Nesse caso é urgente como uma das condições para 

que isso ocorra, a real valorização da escola e do professor por parte da sociedade.  

 

Considerações finais 

 

A realização dessa pesquisa procurou expor através de revisão literária a relevância da 

avaliação como um mecanismo de mudança, colocando-se a serviço da autêntica aprendizagem 

e do desenvolvimento mais pleno do ser humano, norteada em um propósito de libertação 

radical. 

Observou-se que a avaliação deve está vinculada a uma prática frequente de reflexão-

ação. Reflexão-ação porque, é por meio da incessante auto-indagação sobre ações, práticas, 

objetivos, métodos e instrumentos usados em sala de aula que o professor identificará possíveis 

dificuldades, causas e soluções promovendo a construção de um avaliar voltado para a 

aprendizagem. 

Verificou-se que a avaliação utilizada como construção do conhecimento exige do 

professor uma visão do aluno como sujeito do seu próprio desenvolvimento, com suas 

habilidades e saberes prévios, avaliando-o como um processo que irá dinamizar oportunidades 

de ação e reflexão, sempre acompanhada pelo professor na busca de um aluno mais crítico, 

criativo, observador, participativo e cooperativo.  

Outra constatação que este estudo possibilitou foi que a avaliação quantitativa 

desenvolvida pelo professor deve considerar que a avaliação da aprendizagem através de provas 

não poderá continuar sendo utilizada para classificar e selecionar o aluno, uma vez que, não 

auxilia em nada o avanço e o desenvolvimento dele e, apenas com uma função formativa e 

diagnóstica, ela pode ter esta finalidade.  

Percebe-se que é indiscutível que participação do professor nesse processo de mudança 

da avaliação é fundamental, porque a partir da mudança de postura, os professores podem 
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inovar no contexto onde trabalham, ao mesmo tempo, em que podem se comprometer com as 

transformações mais abrangentes, a iniciar pela articulação do trabalho pedagógico até atingir 

o social. Para tanto é primordial garantir aos professores uma boa formação inicial e continuada 

na qual a avaliação seja um assunto recorrente nos cursos. 

Foi evidenciado que a avaliação deve ser concebida como meio para a formação da 

cidadania e da transformação da realidade, proporcionando a aprendizagem e desenvolvimento 

para todos. Desse modo, contribuindo no processo de humanização e da democratização da 

sociedade na qual todos tenham lugar.  

Por fim, observa-se que os desejos de mudança no campo da aprendizagem dos alunos 

já estão postos há certo tempo, contudo, as mudanças estão acontecendo não para tornarem o 

aluno um cidadão cada vez mais crítico, cooperativo, criativo etc., na qual possa haver a 

construção do seu conhecimento, mas, para torná-lo cada vez mais alienado em prol da 

necessidade de um sistema capitalista.  
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GT 03. Formação e trabalho docente 

 

RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir experiências pedagógicas no Ensino Médio com o 

uso de temas transversais e novas linguagens, especialmente as imagens, no ensino de história, pensando a função 

do Estágio Supervisionado na formação de professores de história. Este trabalho situa-se no eixo “experiências 

formativas através do Estágio Supervisionado” e é resultado dos planejamentos orientados da ultima fase do 

estágio, que compreende a preparação para a atuação no Ensino Médio. Neste sentido, o espaço aqui analisado é 

o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Acre, cuja pluralidade dos indivíduos é inquestionável, tendo 

em vista o seu processo anual de formação das turmas. Serão discutidas aqui questões fundamentais referentes às 

propostas curriculares que norteiam o ensino, quais sejam os PCN e os COC, sabendo que é a partir delas que as 

escolas elaboram os seus planejamentos. Será apresentada e discutida ainda uma proposta de ensino com a inclusão 

da temática “história e cultura indígena”, onde a linguagem utilizada é análise de imagens, mostrando a 

importância do tema para todos os níveis da educação básica. Sendo assim, a preocupação deste trabalho é quanto 

a reflexão da prática docente dos professores de história e sua relação com o currículo.   

 

Palavras-chave: Experiências pedagógicas. Transversalidade. Estágio Supervisionado. Ensino Médio.  

 

ABSTRACT: The objective of this work is to present and discuss pedagogical experiences in High School with 

the use of transversal themes and new languages, especially the images, in the teaching of history, thinking about 

the function of the Supervised Internship in the formation of history teachers. This work is located on the axis of 

"formative experiences through the Supervised Internship" and is the result of the orientated planning of the last 

phase of the internship, which includes preparation for the performance in High School. In this sense, the space 

analyzed here is the College of Application of the Federal University of Acre, whose plurality of individuals is 

unquestionable, in view of its annual process of class formation. Here we will discuss fundamental questions 

regarding the curricular proposals that guide education, namely NCPs and COCs, knowing that it is from these 

that schools elaborate their plans. A proposal of teaching will be presented and discussed with the inclusion of the 

theme "indigenous history and culture", where the language used is image analysis, showing the importance of the 

theme for all levels of basic education. Therefore, the concern of this work is about the reflection of the teaching 

practice of the teachers of history and its relation with the curriculum. 

 

 

Keywords: Pedagogical experiences. Transversality. Supervised internship. High school. 

 

 

Introdução 

 

Este trabalho analisa a realização do Estagio Supervisionado do Ensino de História, em 

todas as suas fases que passam por orientações, pesquisas, análises, planejamentos, regências e 

avaliações, compreendendo-o como etapa final e fundamental da formação do profissional 

docente. O Estágio foi realizado com o apoio da equipe do Colégio de Aplicação da UFAC – 
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Cap, no período de outubro de 2016 a abril de 2017, totalizando 135 horas e destas, 60 de 

atividades na escola.  

O último estágio realizado pelas licenciaturas compreende a atuação profissional do 

estagiário no Ensino Médio, o qual é definido, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, como a “etapa final da educação básica” (Art.36) e, tendo ele característica de 

terminalidade, deve garantir aos cidadãos a oportunidade de afirmar e aprofundar os 

conhecimentos obtidos no Ensino Fundamental, aprimorar-se como pessoa humana, ter a 

possibilidade de continuar os estudos e preparar-se para o mercado de trabalho, conhecendo os 

“fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos” (Art.35, incisos I a IV).  

Essa configuração de Ensino Médio, na forma da lei, nos garante a preservação do 

direito à educação, sua oferta pelo Estado e a garantia da realização de seus objetivos. Sabemos, 

contudo, que a realidade da maioria das escolas brasileiras, seja qual for o nível de ensino, nem 

sempre apresentam a caracterização indicada. Uma das formas de constatação desta realidade 

é a aplicação o Estágio Supervisionado, que se constitui como uma forma de inserção do 

estudante de graduação na profissão docente, onde ele poderá, mediante investigação, perceber 

como as escolas recebem as orientações curriculares que lhes são apresentadas, bem como 

analisar a formação de professores e o trabalho docente.  

Propõe-se aqui uma discussão referente ao estágio e sua importância de uma maneira 

geral, e em específico como o estágio em história proporciona uma formação de professores 

mais consolidada, na dependência das orientações e recepção por parte da escola, bem como da 

autonomia docente no processo de elaboração das referências para o ensino e seleção dos 

materiais didáticos.   

Compreende-se como fundamentais as análises dos Referencias curriculares para o 

ensino de história, bem como apresenta possibilidade de uso de “novas” linguagens, 

especialmente as imagens.  

 

Objeto da Pesquisa 

 

Esta pesquisa teve por objeto as experiências pedagógicas no Ensino Médio com o uso 

dos temas transversais e das novas linguagens no Ensino de História através do Estágio 

Supervisionado.  
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Fundamentação Teórica e Metodológica 

 

O estágio supervisionado do Ensino de História IV é uma disciplina que compõe a grade 

curricular do Curso de Licenciatura em história. De maneira geral, trata-se de um componente 

obrigatório realizado ao longo do semestre letivo, que está previsto na Lei de Estágios (Lei nº 

11.788/2008), na Resolução Nº 02 do Conselho Nacional de Educação – CNE/CP2 de 2002 e 

na Resolução Nº 014/2010 do CEPEX da Universidade Federal do Acre. A partir delas fica 

orientado que a Diretoria de Apoio a Formação Acadêmica – DIAFAC, através da 

Coordenadoria de Apoio a Estágio Obrigatório assegurará as atividades de campo, por sua vez 

mediadas pelos Professores Orientadores e Pelos professores da Disciplina.  

Quando se fala de Ensino de História, são de fundamental importância as orientações 

de Circe Bittencourt45, tanto no que concerne as discussões em torno do uso do livro didático 

quanto suas análises das linguagens no ensino. O livro didático, segundo ela, é também uma 

mercadoria e deve ser analisada como tal, não é necessariamente uma abominação como 

definem alguns professores, levando em consideração a precariedade dos conteúdos; e não é 

também uma fonte de pesquisa completa, onde os professores podem garantir suas aulas. Sendo 

ele um produto comercializável, estão contidas inúmeras interferências que vão desde a edição 

até a sua escolha pelas equipes gestoras das escolas.  

Além das concepções dos livros e demais materiais didáticos, não podemos deixar de 

pensar na escolha dos conteúdos que serão priorizados no ensino e dentro destes conteúdos, o 

foco das discussões. Os temas se combinam às metodologias e linguagens e sua escolha deve 

levar em conta as necessidades do momento, ou seja, o que é mais recorrente na sociedade e 

que o aluno precisa melhor compreender com o auxílio de determinado tema.  

Assim podemos pensar o ensino como definido por PERRENOUD 2001: o “agir na 

urgência”.  

Tudo é urgente no sentido de que age simultaneamente. Por isso, temos que fazer 

recortes, definir prioridades, correr riscos, integrar conhecimentos, sentimentos e 

compromissos. Urgência implica a ideia de aqui e agora é tudo do que dispomos para 

agir em benefício de nossos alunos. Urgência implica a ideia de que temos que 

                                                           
45 BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes (org.). O saber histórico na sala de aula/ 12. ed., 1ª reimpressão. / 

São Paulo: Contexto, 2013. – (Repensando o Ensino) 
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valorizar o instante a fim de mobilizar nossos melhores recursos (saberes) em favor 

de metas ou propósitos educacionais. (PERRENOUD, 2001, p. 7)  

 

As discussões em torno da complexidade encontrada pelos professores são muitas e não 

vale apenas dizer que o professor deve encontrar maneiras de lidar com ela, mas mostrar como 

metodologicamente isso é possível.  

Nessa compreensão, o currículo é também algo que deve estar em constante 

transformação, acompanhando as mudanças na sociedade. A passividade na aceitação dos 

currículos imutáveis é uma determinação de poder, aliás, a própria definição de produção do 

conhecimento científico, como nos lembra Geraldo Balduíno Horn (2013, p. 17), é uma 

definição de ordem superior, uma vez que “o conhecimento altamente estratificado denota uma 

clara distinção entre o que é tomado como conhecimento e o que não é.”   

Tomaz Tadeu da Silva (2005, p. 147) também define que “O currículo é capitalista. O 

currículo reproduz – Culturalmente – as estruturas sociais”. Dessa maneira, não há como 

desvincular educação e política. O currículo é a própria representação da sociedade e a proposta 

de continuidade dela. Assim, as propostas curriculares devem ser analisadas, tendo como aporte 

uma visão não generalizadora, mas aprofundada do que seja a produção do discurso, tendo em 

vista que ele “não é um encadeamento lógico de frases e palavras que pretendem um significado 

em si, mas, antes, ele se colocará como um importante instrumento de organização funcional 

que pretende estruturar determinado imaginário social.” (BRANDÃO, 2015, p. 392). 

Também inerente à ideia de currículo, temos a transversalidade, que surge como forma 

de amenizar a separação das áreas de conhecimento numa organização positivista do ensino. 

Ocorre que se trata de mais uma concepção que requer muito esforço, sobretudo de professores 

e coordenadores, para que se realize, uma vez que nem os currículos, nem a formação de 

professores, nem a estrutura física das escolas contribuem para tal realização. Nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais é apresentada uma visão de transversalidade e justificativa para sua 

utilização, porém com todo o cuidado de compreender que: 

 

Isso não significa que tenham sido criadas novas áreas ou disciplinas. Como você 

poderá perceber pela leitura deste documento, os objetivos e conteúdos dos Temas 

Transversais devem ser incorporados nas áreas já existentes e no trabalho educativo 

da escola. É essa forma de organizar o trabalho didático que recebeu o nome de 

transversalidade. (PCNs, 2000, p.15) 
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É nesta definição que se encontram as dificuldades de realização dos trabalhos com os 

temas transversais nas escolas, uma vez que estando em todo o currículo, não está efetivamente 

em nenhum.  

Estas e outras concepções nortearam as análises, pesquisas e elaborações de aulas 

durante a realização do estágio, cuja evolução ao longo do tempo de formação foi notável, no 

sentido que as falhas serviram para aprimorar cada vez mais nossa prática docente.  

 

Análise de referenciais curriculares: uma preparação para a prática 

A fase inicial do estágio supervisionado consistiu em reuniões semanais de orientação, 

onde a análise de materiais didáticos foi essencial para a compreensão da organização do 

ensino. Os materiais analisados que tiveram maior prioridade nesta fase foram o COC – 

Caderno de Orientações Curriculares Para o Ensino Médio (Utilizado no planejamento da 

maioria das escolas) e os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais (utilizado em algumas 

escolas). Posteriormente foram estudados os planos de curso dos professores preceptores do 

estágio.  

Os materiais foram analisados seguindo algumas orientações: dever-se-ia levar em 

consideração uma linha temática (um tema transversal), a qual foi destinada para grupos de 

alunos que, por sua vez, seriam responsáveis por desenvolve-la dentro dos conteúdos que lhes 

fossem sugeridos durante a atuação nas escolas. A linha temática por mim desenvolvida foi 

“história e cultura indígena”. O trabalho de análise consistiu em perceber em quais conteúdos 

e objetivos a linha temática acima referida estava presente e fazer intervenções naqueles onde 

ela não estava presente, ou seja, sugerir um novo objetivo/conteúdo.  

 

Análise das orientações curriculares para o ensino médio 

As orientações Curriculares para o Ensino Médio, da série Cadernos de Orientações 

Curriculares46, é um material produzido à nível estadual, cuja finalidade é subsidiar o 

planejamento dos professores de todas as escolas públicas do estado do Acre. Outro Objetivo 

                                                           
46 Governo de Estado do Acre, Secretaria de estado de Educação. Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio / CADERNO 1 – História / Rio Branco – Acre, 2010. Disponível em: <www.see.ac.gov.br>. Acesso em: 

16 de novembro de 2016.  



 

469 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

é, segundo a equipe de elaboração da série, “apoiar as equipes escolares no processo de 

concretização do currículo – um currículo que assegure a melhor aprendizagem possível para 

todos os alunos, razão de ser da educação escolar e de tudo o que se faz nos sistemas de ensino” 

(p. 04).  

A primeira preocupação que atenho é quanto ao nível de flexibilização do documento 

que, mesmo estabelecendo que os planejamentos das escolas devem ser autônomos, fica 

implícita a ideia de autonomia dessas escolas, uma vez que lhes são apresentadas nestas 

propostas educacionais o que se espera que seja conquistado progressivamente a cada ano de 

escolaridade. Esta é uma característica inerente aos currículos que, para SACRISTÁN (2013), 

tem a dupla função de “em primeiro lugar, evitar a arbitrariedade na escolha de o que será 

ensinado em cada situação, enquanto, em segundo lugar, se orienta, modela e limita a 

autonomia doa professores.” (Grifo do autor p.17).  

A segunda preocupação é com uma certa homogeneização que há na concepção adotada 

por estes materiais, já que as orientações não levam em consideração que as escolas possuem 

processos diferenciados de aprendizagem e que nem mesmo a formação dos profissionais 

docentes acontecem da mesma maneira ou com os mesmos subsídios. Ambas as colocações 

explicitam o terceiro fator preocupante: a seleção de conteúdos e objetivos de ensino que, por 

sua vez, nos leva a refletir sobre quais sujeitos estão envolvidos nesta seleção e quais os critérios 

utilizados por eles.  

Algumas considerações sobre os PCNs 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs, assim como os COC, apresentam um 

problema de forte discussão: sua abrangência. Ele foi formulado a partir de pesquisas nas 

propostas curriculares de estados e municípios de várias regiões do Brasil, onde os índices de 

alfabetização são extremamente diferentes e as condições de ofertas de escolarização são 

também dispares; e a organização dos representantes do Ministério da Educação ficaram 

responsáveis por decidir as propostas de organização. 

Não são de tudo negativas as propostas curriculares à nível nacional e é inegável a 

postura progressista adotada pelo discurso presente neste documento, como se pode visualizar 

na introdução do volume 3 das orientações curriculares para o Ensino Médio:  
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Auxiliar os jovens a construírem o sentido do estudo da história constitui, pois, um 

desafio que requer ações educativas articuladas. Trata-se de lhes oferecer um 

contraponto que permita ressignificar suas experiências no contexto e na duração 

histórica da qual fazem parte, e também apresentar instrumentos cognitivos que os 

auxiliem a transformar os acontecimentos contemporâneos e aqueles do passado em 

problemas históricos a serem estudados e investigados. (BRASIL, 2006, p.65) 

 

 

Inegavelmente, os materiais curriculares apresentam uma visão de ensino que se busca 

com muita frequência e se discute pela maioria dos pesquisadores em educação, o que, até certo 

ponto, nos faz pensar bastante antes de estabelecer-lhe uma crítica. Todavia, saindo da 

superficialidade, notamos a intencional postura autoritária dos governantes. Ao mesmo tempo 

em que temos um plano muito bem elaborado para a educação, temos a forte manutenção de 

um sistema real de ensino precário, acompanhado por uma fraca formação de professores.  

Levando em consideração as heterogeneidades já apresentadas na análise do documento 

anterior, compreendemos que não se pode conceber objetivos que abrangem todos os níveis 

educativos do país. Dessa forma os PCNs podem ser utilizados, mas não como único material 

norteador do planejamento.  

Deve-se, assim, planejar de acordo com as especificidades de cada estado, município, 

escola e turma; e, portanto, o professor é um elemento fundamental neste processo, pois é o que 

está mais próximo das individualidades dos alunos e conhecem mais precisamente o que precisa 

ser implementado no ensino.  

 

Sociedades antigas constituem um “conhecimento pertinente”?    

 

A experiência adquirida nas aulas ministradas na 1ª série do Ensino Médio se 

diferenciaram das demais, porque a maior dificuldade não foi com o planejamento, nem com 

os materiais de apoio, mas conseguir selecionar recursos que fossem compatíveis com os tipos 

de aprendizagem dos alunos, para que estes ficassem atentos e participativos.  

A média de idade dos alunos nesta fase do Ensino Médio varia entre 14 e 16 anos e meu 

conhecimento empírico me permite dizer que para estas idades as formas de distração são muito 

mais evidentes e o professor precisa estar preparado para lidar com elas. Nem todos os 

conteúdos são chamativos ou de interesse de todos na classe, e é neste momento que devemos 
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pensar na pertinência do conhecimento, discutida por Edgar Morin47. Para ele, não basta que os 

conteúdos sejam assimilados com sucesso pelos alunos, é necessário que eles sejam capazes de 

compreender o porquê de estarem aprendendo determinado conteúdo, ou seja, saber porque é 

importante adquirir tal conhecimento e se ele o faz compreender melhor, de algum modo, a sua 

realidade. 

A prática com a primeira série do Ensino Médio se deu através da temática “Egito 

Antigo: Cultura e Religiosidade”, tema que faz parte do plano de curso do professor de história 

na escola. Nesta temática, a qual parece pertencer apenas ao passado, a questão da pertinência 

do conhecimento foi extremamente importante, pois foi necessário voltar o planejamento para 

uma aproximação do tema com a atualidade.  

Esta aproximação se deu através de elementos caracterizadores comuns às sociedades 

orientais, mais especificamente do antigo Egito, e a nossa sociedade ocidental e atual. Além de 

relacionar a temática com o presente, os alunos conseguiram analisar as comunidades indígenas, 

a partir da observação da cultura e religiosidade egípcia. Elementos como a produção científica 

se observou em ambas as culturas que, a pesar de tão diferentes, conseguiram grandes 

progressos na medicina, na contagem do tempo, na organização social, na pintura, entre outros 

campos do saber.  

A conclusão desta experiência, de maneira bem simples, é que as sociedades ao longo 

do tempo não se substituem, mas se combinam, ligadas por um fator preponderante: a condição 

humana. Por mais que aparentem totalmente diversas, os modos de vida, as formas de 

sobrevivência mantêm estruturas similares.  

 

História e cultura indígena sob uma visão colonizadora 

Uma parte dos conteúdos históricos, ainda que de maneira bem tímida, já conseguem 

estabelecer possibilidades para se trabalhar a inclusão do ensino de história e cultura indígena. 

É o caso do tema “As invasões holandesas no Brasil”, trabalhado com uma turma de 2ª série do 

Ensino médio. Normalmente para estabelecer discussões acerca dos processos de colonização, 

é preciso identificar elementos colonizadores e colonizados; e quase sempre o elemento 

colonizado é o indígena. Neste sentido a temática é uma das que mais possibilitam o professor 

                                                           
47 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: UNESCO/ Cortez, 2000. 
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a incluir em seu planejamento os temas referentes à história e cultura indígena. Contudo, a 

dimensão dessa proposta vai depender do professor.  

O que houve de especial no trato com este tema durante o estágio supervisionado foi a 

metodologia aplicada: além de aula expositiva e dialogada, foram utilizadas imagens que 

geraram discussões extremamente produtivas. As imagens representavam três pinturas de 

Albert Eckhout, de 1641, que fazem um desenho do Brasil sob a ótica do domínio holandês, 

sendo que uma delas estava contida no livro didático, porém com uma discussão sem muita 

amplitude. O artista foi designado no período fazer tal representação, de modo que mostrasse 

mais do que a colonização propriamente dita, mas uma aculturação das populações autóctones 

que se encontravam em estado de total barbárie.  

A primeira imagem analisada tem por nome Mulher Tapuia48, ela mostra uma índia nua 

com apenas folhas cobrindo suas genitálias e todo o ambiente à sua volta busca apresentar um 

ideal de barbárie, de índios relutantes à civilização. Há ainda uma ênfase para com o ritual 

antropofágico que, por desconhecimento dos europeus, passou a ser denominado como algo 

violento, como se a dieta indígena bárbara incluísse carne humana.  

A segunda imagem é denominada Índia Tupi49, esta já apresenta um aspecto mais 

amigável em relação à outra, aparece vestida de saia de pano europeu e, apesar da nudez de 

seus seios, está com uma criança no colo, o que mostra a questão maternal como algo mais 

amável e amigável. A paisagem de fundo também denota uma presença do civilizador, pois há 

uma bananeira que antes não existia no território.  

A terceira imagem, mulher mameluca50, no olhar eurocêntrico já significa um povo mais 

encaminhado para a civilização, pois já está completamente coberta com pano europeu, 

apresenta uma certa delicadeza ao carregar flores (natureza morta, na linguagem artística), já 

maneja ferramentas que não são próprias da cultura indígena. Trata-se de uma mestiça, assim, 

                                                           
48 ECKHOUT, Albert. Mulher tapuia, 1641 (Museu nacional, Copenhague). Disponível em 

<http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/indios-brasileiros-retratados-por-um-holandes/> - Blog: Ensinar 

História - Joelza Ester Domingues. 

49 ECKHOUT, Albert. Índia Tupi, 1641 (Museu nacional, Copenhague). Disponível em: 

<http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/indios-brasileiros-retratados-por-um-holandes/> - Blog: Ensinar 

História - Joelza Ester Domingues. 

50 ECKHOUT, Albert. Mulher mameluca, 1641 (Museu nacional, Copenhague) Disponível em: 

<http://www.ensinarhistoriajoelza.com.br/indios-brasileiros-retratados-por-um-holandes/> - Blog: Ensinar 

História - Joelza Ester Domingues. 
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não é apenas a aparência que mostra o “desenvolvimento cultual”, mas o sangue que corre em 

suas veias, um sangue melhorado, um sangue europeu.  

A sequência das imagens também foi algo proposital para que os alunos percebessem 

uma escala evolutiva pensada pelos europeus: da total barbárie até um leve grau de civilidade. 

Esta sequência evolutiva não só garante a percepção do quão profundamente os indígenas foram 

atacados pelo colonizador, mas como se perpetuou ao longo do tempo a noção de que as 

populações indígenas estão sempre em atraso. Essa é uma parte fundamental da formação do 

indivíduo, a reflexão e auto avaliação de comportamentos que foram normalizados pela 

constante prática.  

Resultados e conclusão 

 

O Estagio supervisionado constitui uma ferramenta indispensável para a formação de 

professores, todas as suas fases são essenciais, porém a conclusão especialmente nos faz refletir 

sobre o nosso amadurecimento dentro da profissão, é onde conseguimos sair com objetivos 

definidos em relação ao trabalho docente e onde percebemos melhor o nosso lugar e o nosso 

papel na sociedade, tanto como profissionais quanto como indivíduos humanos.  

O êxito obtido na realização das aulas mostra a evolução da condição de estagiário para 

profissional, pois além de uma melhorada na didática, houve uma recepção diferenciada pelos 

alunos, inclusive no tratamento como professores que, de fato, somos nós, os estagiários. Além 

disso, existe uma conscientização muito necessária relativa à profissão docente que ocorre 

durante os estágios: Não se pode estagnar, deixar de lado o melhor que pode fazer em razão da 

banalidade com que se vem tratando a educação. Logicamente precisamos de mais espaço, 

melhores condições e melhorias salariais, mas a realização do nosso trabalho também depende 

da nossa crença de que ele pode dar certo.  

Longe de querer romantizar uma situação brutal que é a condição do trabalho docente 

atualmente, mas é preciso compreender que:  

 

Mais do que o livro, o professor precisa ter conteúdo. Cultura. Até um pouco de 

erudição não faz mal algum. Sem estudar e saber a matéria não pode haver ensino. É 

inadmissível um professor que quase não lê. Se o tempo é curto, se as condições de 

trabalho são precárias, se o salário é baixo, se o estado não cumpre a sua parte, discuta-

se tudo isso nas esferas competentes e lute-se para melhorar as condições dos docentes 

(...). (KARNAL, 2010, p. 17). 
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Por fim, vivemos uma profissão que de todos os lados requer esforços especialmente da 

parte dos professores que, juntamente com os alunos, são quem realmente fazem acontecer a 

construção do conhecimento. Não tem sido de interesse dos governantes que escolas se 

sobressaiam enquanto instituições promotoras de justiça social, logo, compreendemos que a 

falta de investimento que acarreta a dispare realidade entre currículo formal (orientações dos 

governos para a educação) e o currículo real (como ocorre nas escolas) é a real manifestação de 

poder que deve ser combatida todos os dias, na defesa de uma educação que não seja 

mercadoria.  

 

Referências 

 

BITTENCOURT, Circe Maria Fernandes (org.). O saber histórico na sala de aula/ 12. ed., 1ª 

reimpressão. / São Paulo: Contexto, 2013. – (Repensando o Ensino). 

BRANDÃO, Ramon Taniguchi Piretti. Resenha: A ordem do discurso. Inter Espaço / ISSN: 

2446-6549 - Grajaú/MA v. 1, n. 3 p. 392-398 Ed. Especial, 2015. Disponível em: < 

file:///C:/Users/Savio/Downloads/4456-13929-1-SM.pdf> Acesso em: 02/09/2018. 

BRASIL. Ministrério da Educação. Disponível 

<http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361#nem_01> 

_______. Base Nacional Comum Curricular – BNCC. Disponível em: 

<http://basenacionalcomum.mec.gov.br>  

_______. Plano Nacional de Educação. 2001. Acessado em: 27/07/2010. Disponível em 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/pne.pdf. 

_______. Ministério da Educação. Parâmetros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). 

2000, disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/blegais.pdf.> Acessado em 27 

de março de 2017. 

_______. Ciências Humanas e suas tecnologias / Secretaria de educação básica – Brasília: 

Ministério da Educação, 2006. (Orientações Curriculares para o Ensino Médio; Volume 3) 

HORN, Geraldo Bauduíno. O ensino de história e seu currículo: teoria e método / Geraldo 

Bauduíno Horn, Geyso Dongley Germinari. – 5. Ed. Petrópolis, Rj : Vozes, 2013.  

KARNAL, Leandro. História na sala de aula: conceitos, práticas e propostas / Leandro Karnal 

(org.) – 6. ed. – São Paulo: Contexto, 2010.  

MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: UNESCO/ 

Cortez, 2000. 

PACIEVITCH, Thais. Ensino Médio/ Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/educacao/ensino-medi/> Acesso em: 24 de março de 2017. 



 

475 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

PERRENOUD, Philippe. Ensinar: agir na urgência, decidir na incerteza / trad. Cláudia 

Schilling. – Porto Alegre : Artmed, 2001.  

 

  



 

476 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 

ENSINO DE CIÊNCIAS E RELAÇÕES CTS 

 

Marcondes de Lima Nicácio 

PPGE/UFAM, IFAC 

marcondesnicacio@gmail.com 

 

Maria Lucilene Belmiro de MeloAcácio 

IFAC 

maria.acacio@ifac.edu.br 

 

Dilair do Vale 

Secretaria de Estado de Educação – Acre 

dilairvale@gmail.com 

 

GT 03: Formação e trabalho Docente  

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar um diálogo reflexivo entre ensino de ciências e as 

relações CTS através de uma discussão teórica e apresentação de uma sequência didática, pensada para alunos de 

5º ano do ensino fundamental, abordando o tema e-lixo. Concebendo a escola como principal agente promotora 

da educação e da formação do cidadão crítico e reflexivo e defendendo um ensino de ciências mais consciente e 

significativo, desenvolvemos um estudo qualitativo, figurado estruturalmente na pesquisa ação e análise 

bibliográfica, em que trazemos como aporte teórico, para fundamentar o diálogo, as ideias de Prigogine; Stengers 

(1991); Maturana; Varela (2001); Morin (2013); Cassiani; Linsingen; Giraldi (2014), que corroboram com essa 

visão. A sequência didática contempla atividades que pretendem, sobremodo, proporcionar aos alunos uma 

reflexão crítica sobre o consumismo e os riscos ambientais gerados pelos descartes incorretos do lixo eletrônico, 

com foco no aparelho celular, por ser esse um dos produtos eletrônicos mais consumidos pela sociedade 

contemporânea. 

 

Palavras-chave: Ensino de ciências; Relações CTS; E-lixo. 

 

ABSTRACT: This study aims to present a reflective dialogue between science education and CTS relations 

through a theoretical discussion and presentation of a didactic sequence, designed for students from 5th grade of 

elementary school, addressing the issue and junk. Conceiving the school as the main promoter agent of education 

and training of critical and reflective citizens and advocating a teaching more conscious and meaningful science, 

we developed a qualitative study figured structurally in action research and literature review, in which we bring as 

a theoretical contribution to support dialogue, Prigogine's ideas; Stengers (1991); Maturana; Varela (2001); Morin 

(2013); Cassiani; Linsingen; Giraldi (2014) corroborate this view. The didactic sequence includes activities that 

aim, greatly, provide students with a critical reflection on consumerism and environmental risks caused by 

incorrect disposal of e-waste, focusing on the mobile device, being this one of electronic products most consumed 

by contemporary society. 

 

Keywords: Science teaching; CTS relation; E-waste. 
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Introdução 

 

O ensino de Ciências tem passado por diversas transformações que vão desde o ensino 

das ciências como conhecimentos inquestionáveis, preocupação em formar cientistas, até nos 

últimos anos a discussão em torno da necessidade de formar pessoas que saibam usar a ciência 

em favor da sua cidadania e da sua qualidade de vida. 

Essas propostas convergem com a concepção de ciência que foi construída ao longo da 

história, expressando diferentes concepções de mundo e de homem. Percorremos o caminho de 

uma ciência endeusada para uma ciência questionada e feita por homens e para homens. 

De acordo com Morin (2013, p.16) essa ciência inquestionável, 

  

apresenta-nos, cada vez mais, problemas graves que se referem ao conhecimento que 

produz à ação que determina, à sociedade que transforma. Essa ciência libertadora 

traz, ao mesmo tempo, possibilidades terríveis de subjugação  

 

O homem coloca a ciência acima do bem e do mal, compreende e defende que suas leis 

e teorias são inquestionáveis, neutras, sem influências socioculturais e econômicas.  

Prigogine; Stengers (1991, p.11) afirmam que “é urgente que a ciência se reconheça 

como parte integrante da cultura no seio da qual se desenvolve”. Essa crise, se assim podemos 

chamar, requer uma transformação no interior da ciência, no seu fazer e conceber. O objeto da 

ciência deixa de ser exclusivamente o mundo em si, a relação mundo-universo e precisa ser as 

transformações que ocorrem resultantes ou não da ação humana. A vara curva-se para a relação 

homem-natureza, seu ser e devir. Para tanto, essa ciência precisa dialogar com a natureza, ser 

produto da cultura. 

Na escola, nossa prática deve buscar construir uma ciência feita por homens e para os 

homens, com rigores metodológicos, mas respeitando as peculiaridades de cada área do 

conhecimento, e ao mesmo tempo, percebendo a complexidade que valoriza o observador de 

modo “que o sujeito se reintroduza de forma autocrítica e autorreflexiva em seu conhecimento 

dos objetos”. (MORIN, 2013, p. 30). 

Essa é a Ciência que defendemos que seja ensinada, pensada, construída. A ciência que 

queremos precisa ser expressa no ensino das ciências, visando à formação cidadã, crítica e 
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reflexiva das crianças, jovens e adultos, possibilitando-os a ter uma qualidade de vida melhor e 

defender o bem coletivo. 

É inegável a velocidade das mudanças ocorridas no mundo. Somos bombardeados por 

informações diariamente. O mundo da tecnologia é dinâmico e rápido. As descobertas 

científicas são divulgadas de forma muito mais rápida do que era antes do avanço estrondoso 

da tecnologia da informação e comunicação. 

A ciência e a tecnologia juntas têm sido responsáveis por mudanças significativas 

ocorridas no mundo. Mas, qual o ensino de tecnologia e ciência precisa chegar às nossas 

escolas? Compreendemos a tecnologia não como sendo apenas um que artefato, técnica, 

produto, instrumento ou objeto, mas como uma produção conceitual que diz respeito a nossa 

construção histórica, ao modo como se forjou a vivência local. Em se tratando de nossa 

realidade (Estado do Acre), seria, mais do que dizer que em nossa região temos um misto 

cultural construído pela presença autóctone dos indígenas e a entrada de indivíduos oriundos 

de diferentes regiões deste país, especialmente o Nordeste e até mesmo de estrangeiros. 

Nesse contexto, objetivamos discutir a importância das relações CTS dentro do ensino 

e aprendizagem de ciências. 

 

Reflexões teóricas sobre as relações CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade)  

 

No conceito de tecnologia por vezes esquecemos que ela se constrói com 

multiplicidades de conhecimentos, que ela não se põe de uma forma estática, ao contrário está 

em contínuo processo de construção e reconstrução, inclusive de seus próprios conceitos, e é 

justamente isto que traz o efeito crítico para sua produção. Isto significa dizer que a tecnologia 

não é mecanismo de abstração da realidade, ao contrário, ela está dotada e sujeita aos valores, 

interesses e concepções, independente da área de conhecimento. 

Para Cassiani; Linsingen; Giraldi (2011, p. 61-62) é preciso atentar-se para um novo 

conceito de ciência e tecnologia em que: 

 

A caracterização do novo enfoque das relações entre ciência, tecnologia e sociedade 

é fundamentalmente contrária à imagem tradicional da CT – assumida como atividade 

autônoma que se orienta exclusivamente por uma lógica interna e livre de valorações 

externas. Transfere o centro de responsabilidade da mudança científico-tecnológica 

para os fatores sociais, ou seja, o fenômeno científico-tecnológico passa a ser 
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entendido como inerentemente social, e seus elementos não epistêmicos ou técnicos, 

como valores morais, convicções religiosas, interesses profissionais, pressões 

econômicas, etc. desempenham um papel decisivo na gênese e na consolidação das 

ideias científicas e dos artefatos tecnológicos. 

 

A proposta que apresentamos foi pensada e organizada a partir da perspectiva CTS, que 

melhor expressa a ciência e a tecnologia que queremos ensinar. A opção por esse caminho se 

dá por acreditarmos que essa perspectiva aproxima a ciência e a tecnologia da escola, colocando 

em prática a concepção de ciência defendida por Prigogine; Stengers (1991), Maturana; Varela 

(2001) e Edgar Morin (2013). 

Pensar o ensino de ciências a partir dessa perspectiva nos remete a discussão sobre as 

questões do cotidiano e suas problemáticas sociais, culturais, econômicas e as diferentes 

interpretações dessas questões pela sociedade. 

Cassiani; Linsingen (2009, p.13) afirmam que: 

 

Educar, numa perspectiva CTS é, fundamentalmente, possibilitar uma formação para 

maior inserção social das pessoas no sentido de se tornarem aptas a participar dos 

processos de tomadas de decisões conscientes e negociadas em assuntos que 

envolvam ciência e tecnologia. 

 

Para tanto, faz-se necessária, dentre outras ações, a construção de uma proposta de 

ensino que possibilite a participação dos envolvidos, a seleção de temas de interesse das pessoas 

e a construção coletiva de seu desenvolvimento. 

Tratar temas polêmicos ou interessantes para as pessoas envolvidas requer enfrentar 

uma realidade, que nem sempre pode ser agradável ou prazerosa, mas necessária. 

Os avanços da tecnologia, o mundo sem limites da internet, os encantos do computador, 

do smartphone, do celular, do tablet, enfim dos artefatos tecnológicos têm despertado um 

grande interesse de todos. 

Possuir um celular ou computador de última geração tem sido sonho de consumo de 

crianças, jovens e adultos. Lembrando que o termo última geração, se resume a novas 

produções e lançamentos feitos no máximo anualmente. Junte-se a esse tempo curto de 

lançamento a alta concorrência e competitividade existentes entre as empresas e profissionais, 

que disputam o mercado e a escolha do consumidor. 
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Nessas relações intensas de consumo, o ensino de ciências na perspectiva CTS pode 

contribuir significativamente para a formação de pessoas capazes de tomar decisões 

conscientemente. 

Nesse caminho, entendemos que o celular, objeto de consumo em alta atualmente, pode 

ser um conteúdo que possibilite alcançar nosso objetivo de formar pessoas conscientes, 

reflexivas e críticas.  

A preocupação que permeia a temática é a grande produção de lixo, sendo o celular um 

dos “lixos” produzidos atualmente. As constantes trocas, os novos aparelhos lançados e 

divulgados por meio de fortes campanhas publicitárias, que seduzem e encantam nos desafiam 

a pensar: o que está sendo feito com os celulares que as pessoas não querem mais? Estão indo 

parar onde? Tem descarte correto desse material? Quais os danos e prejuízos causados ao 

ambiente? 

Segundo a Associação Brasileira de Telecomunicação (TELEBRASIL) o Brasil possui 

mais de 271 milhões de linhas telefônicas móveis. Esse número nos permite perceber a 

quantidade de celulares que podem ter circulando no país. 

O avanço meteórico da tecnologia e seus artefatos têm produzido um alto número de e-

lixo, ou lixo eletrônico. 

É perceptível o aumento das preocupações com o lixo na atual sociedade. É comum 

vermos matérias jornalísticas chamando atenção para essa problemática, assim como 

campanhas educativas e até mesmo leis que punem quem joga lixo nas ruas. Mas, porque o lixo 

tem sido um tema tão recorrente? As diversas notícias e campanhas se fundamentam na 

preocupação com a saúde do ser humano e do planeta Terra. Tal preocupação tem sido 

incorporada aos currículos escolares, tanto no contexto nacional, como nas diferentes 

localidades. 

Na medida em que as cidades foram se desenvolvendo e a sociedade foi usando recursos 

mais sofisticados, a produção de lixo foi aumentando. 

 

A produção de lixo começou a aumentar mesmo com o surgimento das cidades e com 

o aumento populacional. Os grandes agrupamentos humanos passaram a não mais se 

mudar de um lugar para outro. Assim, o acúmulo de resíduos passou a ser um 

problema (GRASEL, 2010, p. 1). 
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O lixo expressa de certa forma, a relação entre homem e natureza e ao mesmo tempo, 

revela as dinâmicas da população. Ao analisar, por exemplo imagens de uma cidade 

percebemos o consumo dessa cidade, um pouco dos hábitos e qual sua relação com a natureza. 

Nas cidades grandes o lixo já é um problema ambiental de grandes proporções. 

Contribuem para enchentes e doenças. 

Existem vários tipos de lixo e hoje, compreende-se que todos os espaços ocupados pelo 

homem, tem lixo presente. Nem mesmo o espaço sideral está livre do lixo. É comum vermos 

notícias veiculadas na mídia sobre a presença de lixo no espaço. Além do lixo orgânico, que se 

decompõem com facilidade e se incorporem de volta na natureza, temos que refletir sobre o 

lixo espacial, o lixo tecnológico, o lixo não orgânico que causam grandes danos ao meio 

ambiente e, consequentemente, pois não se decompõem facilmente. 

As diversas áreas do conhecimento têm se esforçado para olhar a temática Lixo sob os 

diferentes enfoques, desde sua produção, seu descarte, sua reutilização, bem como os danos 

causados à saúde humana e ao meio ambiente. 

Encontramos nos Parâmetros Curriculares Nacionais referências ao lixo em todas as 

áreas das ciências: Química, Física e Biologia. Em Biologia aparece como possibilidade de 

trabalho utilizando a estratégia de estudos do meio, que consiste em “avaliar as condições 

ambientais, identificando, por exemplo, o destino do lixo e do esgoto” (BRASIL, 1997, p. 27). 

 

Encaminhamento metodológico 

 

A investigação implementada foi desenvolvida dentro da abordagem qualitativa da 

pesquisa-ação, que tem como figuração direcional a estratégica metodológica da pesquisa 

social.  Nesse sentido, Thiollent (1988, p. 16), ao apresentar um de seus principais aspectos, 

destaca que: “desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem pesquisados 

e das soluções a serem encaminhadas sob forma de ação concreta”. 

A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa se consolidou subdividida em duas 

etapas: 

Na primeira etapa, trabalhamos com a exploração do tema em que fizemos a análise 

bibliográfica e aproximação com o objeto teórico da pesquisa, o que gerou, tendo como base a 

metodologia de análise de conteúdo, o referencial teórico desta produção. Na segunda etapa, 
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com o objetivo de propomos a inserção de temas geradores relacionados as relações CTS em 

nossa atuação docente, construímos uma proposta pedagógica para o ensino de ciências dentro 

de nossas áreas de atuação. 

Como resultado do trabalho fizemos uma proposta de sequência didática interdisciplinar 

sobre lixo eletrônico, tendo como público-alvo alunos do 5º ano do ensino fundamental e com 

o tema: “E-lixo - O celular: produção, consume e descarte”. 

 

Resultados e Discussão 

 

Planejamento pedagógico e as relações CTS 

 

Compreendendo que para as relações ciências, tecnologia e sociedade se efetivem 

dentro da realidade escolar, é preciso o entendimento de sua importância em nosso cotidiano, 

mais que isso, é necessária sua inserção cada vez mais crítica e consciente dentro do currículo 

escolar. 

Essa inserção não pode se dá de forma abrupta e descontextualizada, daí a necessidade 

de a inserirmos dentro do planejamento pedagógico das instituições de ensino. A proposta 

apresentada abaixo, constitui-se uma sugestão da exploração do tema CTS – O Celular: 

produção, consume e descarte”. Nossa perspectiva não é apresentar um planejamento como 

algo perfeito e inquestionável, e sim, como um guia que manifeste a pertinência, relevância e 

proximidade destes temas como o nosso dia-a-dia. 

 

Quadro 1: Proposta de Sequência Didática 

Público-alvo: Alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 

Duração: indeterminada 

Tema: E-lixo - O celular: produção, consumo e descarte 

Objetivo Geral: 

 Refletir criticamente sobre o consumismo e os riscos ambientais gerados pelo descarte 

incorreto do lixo eletrônico, com foco no aparelho de celular. 
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Objetivos Específicos: 

 Construir um pensamento crítico sobre o consumo exagerado dos aparelhos eletrônicos; 

 Construir um pensamento crítico sobre o poder de persuasão das propagandas exibidas 

pelos meios de comunicação; 

 Compreender que o impacto do lixo eletrônico não é só o descarte, mas também a extração 

dos insumos necessário à sua fabricação. 

 Examinar o problema causado pelo lixo eletrônico e a sua relação com a degradação do 

meio ambiente; 

 Refletir sobre a importância do descarte correto do lixo eletrônico e sobre a 

responsabilidades dos fabricantes no processo de descarte; 

 Pesquisar sobre pontos de coletas de lixo eletrônico. 

Conteúdos priorizados: 

 Relações de produção e consumo de equipamentos tecnológicos; 

 O lixo tecnológico: 

 A má gestão do lixo eletrônico (prejuízos e soluções); 

 Meio ambiente: relação homem-natureza. 

Atividades Propostas: 

1. Questões problematizadoras para levantamento dos conhecimentos prévios da turma 

acerca do assunto: 

 O que é lixo para você? 

 Qual tipo de lixo você produz? 

 De onde vem o celular? 

 O Celular que você usa pode ser lixo? Como? Quando? 

 Quando você considera seu celular “velho”? 

 O que acontece com o seu celular velho? 

 Como o celular é produzido e descartado? 

 Do que é feito um celular? O que contém no seu interior? 

 Como vem embalado seu celular? 

2. Vídeo: De onde vem? Para onde vai? http://www.youtube.com/watch?v=NU51FqioTp4 
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Sinopse do vídeo: 

Publicado em 11 de out de 2012, com duração de 3 minutos e 56 segundos, o vídeo mostra 

que o celular vem de uma série de recursos vindo da natureza, como plástico, cerâmica e 

metais como cobre, níquel e zinco. Recursos estes que depois passam por um processo 

industrial que consome agua, eletricidade e combustível. Alerta também sobre os 

problemas que o descarte incorreto pode causar ao meio ambiente e a saúde do ser humano. 

3. Após o vídeo os alunos deverão se organizar em grupos para produzirem o desenho do 

caminho percorrido pelo celular até chegar ao consumidor final (produtos da natureza, 

processo industrial, prateleira de lojas e residências de consumidores). 

4. Exposição dos desenhos produzidos no mural da sala de aula; 

5. Propor aos alunos que façam uma pesquisa sobre os mitos e verdades sobre o celular. 

6. Apresentação da pesquisa realizada seguida da confecção de uma lista com os mitos e 

verdades mais interessantes na opinião da turma (o professor poderá trabalhar com essa lista 

através de cópia ou ditado); 

(Sugestão de texto informativo sobre mitos e verdades sobre o celular para fundamentação 

do professor disponível em: 

http://acidezmental.xpg.uol.com.br/mitos_e_verdades_sobre_celulares.html 

7. Exibição do vídeo: A história das coisas 

Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw 

8. Sistematização da aprendizagem: Solicitar que, em grupos, os alunos produzam um 

texto dissertativo destacando suas impressões sobre o vídeo, baseados nas afirmativas:  

 Eu não sabia que... 

 Eu já sabia que... 

9. Socialização das produções escritas: solicitar que os alunos leiam suas produções para 

a turma; 

10. Exibição de animação sobre celular (Site Revista Nova Escola) 

http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/celular-producao-reciclagem-

consumo-meio-ambiente-lixo-561113.shtml. 

11.  Atividade em dupla: Solicitar que as duplas respondam as questões, baseados na 

animação exibida: 

Questões sugeridas: 

http://acidezmental.xpg.uol.com.br/mitos_e_verdades_sobre_celulares.html
http://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/celular-producao-reciclagem-consumo-meio-ambiente-lixo-561113.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/ciencias/fundamentos/celular-producao-reciclagem-consumo-meio-ambiente-lixo-561113.shtml
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 De quantas partes é composto um celular e quais são elas? 

 Quais os principais materiais usados na fabricação do celular? 

 Quais os principais países que fornecem os componentes utilizados na fabricação do 

celular? 

 Quais os efeitos do descarte incorreto dos aparelhos celular? 

12. Socialização das respostas para a turma através de leitura compartilhada; 

13. Análise de propagandas de celular: Exibir para a turma propagandas de celular e 

proceder a análise coletiva incentivando os alunos a perceberem: 

 Importância e tipo dos elementos visuais utilizados; 

 Tipo de linguagem utilizada; 

 Elementos persuasivos; 

 Personagens e ambientes; 

 Enredo e slogans. 

14. Realização de entrevista: Levantamento sobre qual é a destinação do e-Lixo em Rio 

Branco-Acre (Três espaços diferentes, nos quais circulam públicos diferentes - supermercado 

Araújo, Posto de Saúde, na própria Escola). 

Questões sugeridas: 

 O que você faz com o celular que não quer mais? 

 Quais os motivos que te levam a trocar seu celular? 

 Você sabe quais materiais compõem um celular? 

 Você sabe quais os prejuízos ao meio ambiente ou a saúde humana o descarte incorreto do 

celular pode causar? 

15. Atividade de socialização das entrevistas - Análise comparativa das respostas -  

através de: 

 Elaboração de tabelas; 

 Elaboração de gráficos; 

 Produção de notícia escrita ou em vídeo; 

16. Sistematização dos conhecimentos produzidos: Construir com os alunos um artigo 

sobre o celular – produção, consumo e descarte - que poderá ser publicado em um jornal local 

ou compartilhado no mural da escola. 
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Avaliação: 

A avaliação ocorrerá durante todo o desenvolvimento da sequência didática, através 

de observação, da participação, da interação e do interesse demonstrado pelos alunos durante 

as atividades propostas em cada aula, na qual o aluno deverá aprender e envolver-se 

progressivamente com os conteúdos, se apropriando das habilidades que deverão ser 

desenvolvidas nesse processo de estudo e descoberta. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A sequência didática trata-se de um planejamento indicado para crianças do 5º ano do 

ensino fundamental em que se sugere um tema tão próximo a nossa realidade e ao mesmo 

tempo põem em questão as questões sociais e ambientais tão características de atualidade. 

 

Considerações finais 

 

Ao discutir as relações CTS no contexto do planejamento didático e efetivamente no 

processo de ensino e aprendizagem, estamos trazendo à baila o desafio da educação pública e 

de qualidade, alinhada ao contexto da sociedade atual. 

Nosso papel é ser instrumento para o repensar pedagógico das relações CTS e sua 

integração no processo de ensino e aprendizagem de ciências, para isso, a fulga da condição de 

sujeito para a situação de ator, protagonista, é essencial. 

A pesquisa nos permitiu também compreender os elementos facilitadores e os desafios 

para a implementações dos conceitos e reflexões da atualidade dentro do processo pedagógico.  

O desafio de apresentar um planejamento pedagógico para a escola de educação básica, 

assumido pela produção, demostra a latente necessidade integramos reflexões teóricas com 

reflexões prática. A sequência didática apresentada está longe de ser um modelo uniforme e 

perfeito para o ensino e aprendizagem de alunos do 5º ano do ensino fundamental, no entanto, 

pode nos situar de modo que consigamos perceber como efetivamente podemos aproximar 

formação e prática docente. 

De certo, discutir as relações CTS e apresentar um planejamento didático sobre o tema: 

“O celular: produção, consumo e descarte”, é uma clara tentativas de alinhamos as discussões 
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e situações da atualidade e do cotidiano dos alunos no currículo evidenciado na escolar. Como 

significado maior deste trabalho temos a colaboração para a formação de profissionais da 

educação e cidadãos pesquisadores, crítico e reflexivos. 
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GT 03: Formação e trabalho Docente 
 

RESUMO:Este texto parte de uma pesquisa mais ampla de abordagem qualitativa com suporte teórico 

metodológico da hermenêutica dialética, do tipo exploratória, estudo de caso, realizada ao abrigo do Programa de 

Pós-Graduação em Educação, doutorado acadêmico, da Universidade Federal do Amazonas, fará uma incursão 

sobre um tema relevante para a Escola Médica da Universidade Federal do Amazonas-Campus Manaus que é a 

demanda por professores cujos saberes e práticas permitam a formação de médicos preparados para o exercício 

profissional articulando conhecimentos, habilidades e atitudes nas áreas de Atenção à Saúde, Gestão e Educação 

em Saúde, conforme determina o artigo 4º da Resolução Nº 3, de 20.06.2014 da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Medicina. Trata-se de reflexão que expressa uma inquietação pessoal a respeito da formação de professores que 

viabilizem as diretrizes curriculares nacionais, que pretende formar médicos adequados às demandas sociais e 

necessidades sanitárias da população. O objetivo da pesquisa é apresentar a distribuição desigual e concentrada 

das escolas médicas, médicos e médicos especialistas nas regiões brasileiras, em especial a região norte e refletir 

sobre as inconformidades apontadas pela comissão do Ministério da Educação em especial as necessidades de 

formação de professores e mudanças curriculares e estratégias de superação desses desafios. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Médica. Formação de professores. Atenção Primária em Saúde. Amazônia. 

 

ABSTRACT: This text is part of a broader qualitative research with a theoretical methodological support of the 

dialectical hermeneutics of the exploratory type, a case study carried out under the Postgraduate Program in 

Education, an academic doctorate, of the Federal University of Amazonas, an essay on a relevant topic for the 

Medical School of the Federal University of Amazonas-Campus Manaus, which is the demand for teachers whose 

knowledge and practices allow the formation of doctors prepared for the professional exercise articulating 

knowledge, skills and attitudes in the areas of Health Care, Health Management and Education, as determined by 

Article 4 of Resolution No. 3 of June 20, 2014 of the Higher Education Chamber of the National Education 

Council, which established the National Curricular Guidelines of the undergraduate course in Medicine. It is a 

reflection that expresses a personal concern about the formation of teachers that enable the national curricular 

guidelines, which intends to train physicians appropriate to the social demands and health needs of the population. 

The objective of the research is to present the uneven and concentrated distribution of medical schools, doctors 

and medical specialists in the Brazilian regions, especially the northern region, and to reflect on the 

nonconformities pointed out by the commission of the Ministry of Education, especially the needs of teacher 

training and changes curricula and strategies to overcome these challenges. 
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Abordar o tema “Desafios da Educação Médica na Amazônia”, tão relevante para 

estimular reflexões e discussões em busca da superação desses desafios, é uma tarefa árdua e 

que exige recortes, tamanha a sua abrangência. 

Inicialmente precisamos caracterizar a Amazônia da qual estamos falando, abstraindo 

as caracterizações que a definem como Internacional porque abrange partes de outros países; 

ou Amazônia Legal, conceito criado em 1953 com vistas a um projeto de desenvolvimento 

regional; e Amazônia Oriental e Ocidental para definição de localização geográfica. A 

Amazônia da qual estamos tratando compreende o espaço geográfico dos Estados do Acre, 

Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará e Tocantins com todas as suas diversidades. Cada 

um desses Estados tem características comuns a todos e a alguns, mas todos possuem suas 

singularidades. As características comuns e singulares não os tornam melhores ou piores entre 

si e em comparação com os demais Estados das outras regiões, mas os torna diferentes e, por 

isso precisam ser considerados diferentes quando se trata da aplicação de políticas públicas de 

qualquer área, para não permanecerem em situação de desigualdade e desvantagem em relação 

às outras regiões do país. 

Do que possuem em comum, mas não tão comum, pois nem todos os apresentam, 

podemos citar a floresta amazônica, a bacia amazônica, as populações indígenas, as fronteiras 

internacionais, a biodiversidade, a baixa densidade demográfica, o isolamento geográfico, as 

enormes distâncias, o baixo Índice de Desenvolvimento Humano, a dificuldade de acesso aos 

meios de transporte, comunicação, conectividade e de atenção à saúde em todos os níveis de 

densidades tecnológicas, o regime dos rios (cheias e vazantes) e o desenvolvimento econômico 

tardio e com estratégias questionáveis pelo baixo impacto nas condições de vida e saúde de suas 

populações. 

Todas essas características configuram os determinantes geográficos, sociais, 

demográficos e ambientais dos desafios para a Educação Médica na Amazônia. Conscientes 

dos determinantes dos desafios, precisamos identificar e problematizar cada um deles para 

construir as propostas de superação. 

O maior dos desafios da Educação Médica na Amazônia é formar “o médico” com o 

perfil configurado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais que é: 

Art. 3 O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e 

ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, com ações 

de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos individual 
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e coletivo, com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da 

dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade 

em sua prática, sempre, a determinação social do processo de saúde e doença. 

(BRASIL, 2014, p. 1) 

Escolas médicas e demografia médica no Brasil e Região Norte: 

Para formar esse médico o Brasil já conta com 323 escolas médicas (até 03.08.18) 

concentradas nas regiões sudeste e sul e a grande maioria sob administração privada. O 

diagnóstico da distribuição das escolas médicas, vagas para residência médica, médicos e 

médicos especialistas reproduz as desigualdades presente nas diversas regiões do país e dentro 

da região. Consta-se a relação positiva entre o desenvolvimento econômico e social, acesso a 

modalidades de transporte e a proximidade com os grandes centros urbanos e a distribuição das 

escolas (figura 01), dos médicos (figura 02) e da atenção à saúde de todos os níveis de 

densidades tecnológicas (figura 03). 

 

Figura 01 – Distribuição de escolas médicas 

Fonte: Scheffer et al. (2018). 

 

Pode-se constatar na figura 01 a concentração das escolas médicas na região sudeste 

(41,5%) seguido da região nordeste (24,6%) e a sul (16,6%), acompanhando as condições 

econômicas regionais, principalmente. A distribuição dos médicos por estados das diferentes 

regiões não difere da distribuição das escolas conforme se pode verificar na figura 02 e, estes 
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profissionais estão concentrados principalmente nas capitais dos estados de acordo com o 

quadro 1. 

 
Figura 02 – Distribuição de médicos. 

Fonte: Scheffer et al. (2018). 

 

 

UNIDADE % CAPITAL % INTERIOR 

BRASIL 55,1 44,9 

REGIÃO NORTE 71,9 28,1 

ACRE 77,2 22,8 

AMAPÁ 89,5 10,5 

AMAZONAS 93,1 6,9 

PARÁ 69,7 30,3 

RONDÔNIA 56,5 43,5 

RORAIMA 87,0 13,0 

TOCANTINS 43,2 56,8 

Quadro 1 - Distribuição de médicos na capital e interior dos estados por região. 

Fonte: Scheffer et al. (2018). 

 



 

492 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

A distribuição de especialistas por região é mais uma informação que acompanha a 

distribuição de escolas médicas e o número de médicos por regiões segundo o desenvolvimento 

social e econômico e acesso a recursos tecnológicos para diagnóstico e tratamento. 

 

Figura 03 – Distribuição de médicos especialistas, segundo unidade de 

federação e faixas de concentração. 

Fonte: Scheffer et al. (2018). 

 

As escolas médicas precisam contar com infraestrutura, corpo docente qualificado, 

técnica e pedagogicamente, e rede de serviços de saúde disponível para cenários de ensino-

aprendizagem e campos de estágio, buscando a qualidade da formação profissional e sua 

adequação às demandas da sociedade. E para a manutenção dessas condições as escolas 

precisam de financiamento sustentável de suas atividades e projetos indutores de mudanças de 

paradigma no processo ensino/aprendizagem, situação que deixa em desvantagem as escolas 

públicas, principalmente as federais. 

O desafio das escolas médicas: o caso da escola médica da UFAM/Campus Manaus 

Formar esse médico necessário para o atendimento das demandas da sociedade é o 

desafio das Escolas Médicas desde as décadas de 60, 70, 80 e 90, reiterando a necessidade da 

formação/desenvolvimento dos professores para alavancar o processo da mudança 

paradigmática necessária. 



 

493 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Dentre todas as condições necessárias para a formação adequada desse médico 

necessário para a sociedade, recai sobre o professor de medicina, a culpa por seu desinteresse 

em participar nos processos de discussão para a mudança e, sobre essa constatação, Gordan 

(2014) já avaliou e concluiu que a compreensão das razões e o processo de mudança é o 

primeiro desafio a enfrentar quando se necessita da inserção docente em currículos inovadores.  

O corpo docente de um curso de medicina é obrigatoriamente heterogêneo, e a luta 

para a inclusão de todos em um processo de mudança, embora imperiosa, é complexa, 

pois a não participação, por mais democrática e transparente que seja sua condução, é 

bastante alta. Os motivos alegados vão desde a “falta de tempo” até a oposição clara 

ao processo. (GORDAN, 2014, p. 170) 

A necessidade de formar médicos capazes de atender as necessidades de saúde da 

população, contribuindo para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, vem promovendo 

discussões no âmbito nacional desde a década de 90 pela Associação Brasileira de Educação 

Médica/ABEM e estas contribuíram para a edição das Diretrizes Curriculares Nacionais/DCN 

de 2001. A manutenção das discussões sobre o ensino médico e as avaliações dessas DCN, 

além da Lei nº 12.871 de 22 de outubro de 2013 (que instituiu o Programa Mais Médico) foram 

situações que contribuíram para a edição em 2014 das Novas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o curso de Medicina.  

Estas novas diretrizes devem ser implantadas por todas as escolas médicas em 

funcionamento até o final de 2018 e, este prazo está mobilizando um contingente significativo 

do corpo docente e discente para questionamentos a respeito da operacionalização de um novo 

currículo para as escolas médicas da Amazônia e de todo o Brasil.  

Em nossa escola as discussões se intensificaram nos departamentos acadêmicos e 

Núcleo Docente Estruturante do Colegiado do Curso de Medicina a partir do segundo trimestre 

desse ano. Em abril de 2017 uma equipe de avaliadores do Ministério da Educação/MEC em 

visita de avaliação com o objetivo de renovação de reconhecimento do curso de medicina da 

UFAM elaborou o Relatório de Avaliação que foi enviado para análise e discussão no curso. 

Algumas inconformidades apontadas são os subsídios que motivam o movimento de discussão 

para a implantação de um novo currículo na escola médica da UFAM, ancorado nas diretrizes 

de 2014. 

No relatório da avaliação da equipe do MEC chama a atenção o aspecto Contexto 

Educacional onde o conceito foi 3 porque o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) ao caracterizar 
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o curso de medicina, prioriza os aspectos educacionais sem a “necessária conexão com a 

realidade sócio-cultural-econômico-política e sanitária da cidade de Manaus e do Estado do 

Amazonas” (BRASIL, 2017, p. 9) 

O conceito 3 também foi atribuído para a “Estrutura curricular” e aí os avaliadores fazem 

um histórico das alterações curriculares ressaltando que “Sucessivas alterações têm sido feitas 

na estrutura curricular do Curso de Medicina da UFAM, ao longo de sua existência, tendo a 

última sido realizada em 2013 com a criação de disciplinas optativas e obrigatórias, alteração 

de cargas horárias e de ementas de disciplinas, exclusão de disciplinas e alteração de pré-

requisitos, entre outras mudanças.  

Entretanto, permanece uma nítida rigidez ou fragmentação curricular, com enfoque 

disciplinar clássico e aparente baixa interatividade e transversalidade dos 

conhecimentos e habilidades desenvolvidos no curso, além de pouco tempo livre para 

estudos pessoais segundo os próprios alunos apontaram na reunião. A tentativa de 

criar 5 disciplinas denominadas de seminários avançados que funcionariam como 

instâncias integradoras do conhecimento, apesar de louvável, reflete uma tentativa de 

oferecer uma alternativa – pouco eficiente – à dificuldade de integração entre as 

diversas disciplinas que compõem o curso, e que estão subordinadas aos respectivos 

departamentos acadêmicos. Num contexto global, parece ser ainda tímida a inserção 

de componentes ético-humanísticos na matriz curricular, ou mesmo nas ementas de 

disciplinas médicas mais específicas do curso. (BRASIL, 2017, p. 9) 

Em relação à “Metodologia” o conceito também foi três com a justificativa de que o 

PPC do curso tem uma proposta de superação do modelo de educação bancária, mas para atingir 

esse objetivo os professores teriam que adotar métodos de ensino/aprendizagem centrados no 

estudante, incluindo o uso de metodologias problematizadoras ou que estimulem a 

aprendizagem ativa, na construção de seu próprio conhecimento. Mas a avaliação constatou que 

nas atividades do curso são utilizados diferentes métodos de ensino, do tradicional até interação 

em redes, mas ficou nítido para os avaliadores que a capacitação pedagógica da maioria dos 

docentes é insuficiente “sendo muito poucos os docentes que foram expostos a treinamentos 

nessa área”. (BRASIL, 2017, p. 9) 

A construção e implantação de um novo currículo não vão garantir por si só a formação 

de professores para atuarem em uma nova perspectiva de formação médica e, muito menos, que 

o egresso será colocado no mundo do seu trabalho profissional, apto a atender as demandas de 

saúde da população. 

Do egresso é exigida uma formação que o habilite a ter competência universal e 

relevância regional, exigência justificada pela universalização de conteúdos e, no caso 
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específico da medicina, pela transição epidemiológica dos estados e regiões do Brasil e do 

mundo, onde as causas de mortes e internações hospitalares estão sendo basicamente os eventos 

agudos de condições crônicas com controle inadequado, neoplasias e causas externas (acidentes 

e violência). Mas é necessário respeitar as singularidades configuradas no perfil epidemiológico 

na construção de conteúdos relevantes para cada Estado e região do país.  

A determinação das novas diretrizes curriculares ao final do curso, é formar um médico, 

com responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da dignidade humana, 

da saúde integral do ser humano e tendo como transversalidade em sua prática a determinação 

social do processo de saúde e doença, representa um desafio para a escola médica exigindo,  

[...] novos formatos curriculares, diferentes matérias escolares, mudanças 

metodológicas nas tarefas acadêmicas e uma contextualização mais comprometida das 

escolas na comunidade sociocultural na qual estão situadas. (SACRISTÀN, 1996, p. 

41) 

Quando verificamos o perfil do egresso do curso de medicina definido nas diretrizes 

curriculares nacionais, pode-se constatar que é exigido que o professor entregue a sociedade 

um médico com formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética e que na sua prática 

incorpore a determinação social do processo saúde-doença, ou seja, a formação deverá ser por 

competências e ao mesmo tempo com a discussão de princípios filosóficos e metodológicos da 

dialética para a aproximação e compreensão da realidade concreta. Esse perfil de egresso tende 

a fazer com que os professores se submetam a uma formação com ênfase no 

[...] desenvolvimento de habilidades técnicas, ao saber didático sobreposto ao 

conhecimento pedagógico, à produção de resultados mensuráveis e, portanto, 

controláveis. (BISSOLI; BOTH, 2016, p. 2-3) 

Se a formação dos professores deve ocorrer através do desenvolvimento de capacidades 

de reflexão que somente podem ser alcançadas pelo pensamento conceitual, não deverá ser 

diferente para a formação do médico. Essa formação não pode prescindir do conhecimento da 

realidade, da imersão no contexto real do trabalho.  As próprias diretrizes curriculares de 

medicina exigem a inserção em diferentes cenários de prática onde a vida se apresente como 

ela é, mesmo que por trás dessa exigência esteja a padronização e esvaziamento do docente. 

Para o conhecimento da realidade é necessário o aprofundamento do conhecer para além das 

aparências do fenômeno com a mediação da teoria, a partir da qual se formam os conceitos 

científicos. 
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A formação de médicos capazes de atender as demandas sociais e de saúde da população 

do Amazônia e do Brasil implica dentre outros pré-requisitos, a mudança de paradigma do 

ensino médico e o desenvolvimento docente para se alcançar esse objetivo.  

Um marco histórico na saúde pública do país foi a garantia da saúde como direito de 

cidadania na Constituição de 1988, cujas doutrinas e diretrizes configuraram o Sistema Único 

de Saúde (SUS) institucionalizado pela Lei 8.080/90 e, esse sistema exigia mudanças nas 

formas de organizar e atender a população. O reconhecimento dos determinantes sociais do 

processo saúde/doença em um conceito ampliado de saúde e o cuidado integral como 

característica fundante do trabalho nas profissões de saúde, instituídos pela lei 8.080/90, 

passaram a exigir mudanças no ensino médico principalmente mudanças de conceitos e na 

maneira de organizar os processos (de produção de conhecimentos, de ensino-aprendizagem e 

de produção do cuidado).  

O processo de aprendizagem deve levar em conta as necessidades da população onde o 

curso se insere, pautado na compreensão integral do ser humano e do cuidado como 

“capacidade de escuta, acolhimento, construção de vínculos, responsabilização”. Mas, essas 

mudanças (FEUERWERKER, 2004, p. 21) não se concretizam por decreto ou resoluções e 

normas impostas pelo Ministério da Educação e pelas as escolas, dependem de profundo e 

amplo debate político-conceitual. As tentativas de viabilizar processos de mudança no ensino 

médico no Brasil e no curso de Medicina,  

[...] esbarram, fundamentalmente, em concepções limitadas do que seria a mudança; 

em inadequações dos cenários de prática aos objetivos pretendidos; baixa capacidade 

do núcleo coordenador da mudança para romper com a lógica das disciplinas (mesmo 

nos blocos de integração vertical por sistemas, só se conseguia uma justaposição de 

disciplinas); falta de capacitação pedagógica do corpo docente e, principalmente, 

limitações graves de poder. (FEUERWERKER, 2004, p. 21) 

As resistências às mudanças são esperadas e até óbvias, pois essas devem ser 

paradigmáticas e por isso não são implantadas por força de instrumentos legais (decretos, leis 

ou seus equivalentes). Essas mudanças consistentes e sustentáveis devem ser construídas em 

espaços coletivos de discussão conceitual, pedagógica e de convencimento sobre a necessidade 

de mudança, caso contrário as modificações curriculares vão se tornar peças de ficção para 

atendimento das exigências burocráticas do Ministério da Educação por ocasião da avaliação 

do curso. 
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As dificuldades para a implantação de um novo currículo em um curso podem ser 

atribuídas a um equívoco conceitual entre estratégia e tática, conforme Souza (2011) explica a 

seguir. 

No entanto, toda essa movimentação tem gerado poucas transformações curriculares. 

Isto porque essa movimentação representa, na verdade, um conjunto de táticas 

isoladas, sem uma visão clara de onde se quer chegar. A confusão entre estratégia e 

tática dificulta a verdadeira transformação. Na verdade, frequentemente se observa 

uma mudança “natalina”: uma nova bola é pendurada na velha árvore de natal. 

Estratégia é a construção de uma visão futura ancorada em forte base epistemológica 

que fundamenta as atividades presentes. (SOUZA, 2011, p. 21) 

O cumprimento do percentual mínimo das atividades do curso e a inserção precoce na 

rede de atenção básica ainda não foram alcançados em nossa escola, situação que pode ser 

comprovada em planos de ensino das disciplinas de oito períodos e de cinco módulos do 

Internato Médico que corresponde a quatro semestres de estágio curricular obrigatório. Mas 

essa dificuldade decorre de uma contradição no sistema de saúde que ao tempo em que 

considera a atenção básica como estratégica para a organização das redes de saúde, mantém um 

desenho verticalizado onde a atenção secundária e a terciária ficam no topo da pirâmide detendo 

alta concentração de tecnologia nos equipamentos e recursos técnicos para o enfrentamento dos 

aspectos biológicos da doença, dos agravos à saúde em situações de maior risco de morte.  

Há necessidade de mudanças no modelo tecnoassistencial (no modo como são 

organizadas as ações de atenção à saúde para enfrentar e resolver os problemas de saúde de uma 

população), com a reorganização da rede a partir da atenção primária à saúde sem prescindir 

das práticas humanizadas de acolhimento na rede hospitalar e outros serviços de média e alta 

densidade tecnológica, além de redefinições dos processos de trabalho. É necessária a 

valorização da atenção básica “como lugar do mais amplo acolhimento às necessidades de 

contato com as ações e profissionais de saúde” (SILVA; ALVES; PIRES, 2011, p. 89). 

A valorização da atenção básica na organização do sistema de saúde vai demandar 

desenvolvimento docente (saberes e práticas) para que os alunos possam estar capacitados a 

atuar neste cenário de práticas e não reproduzam a concepção de que atenção básica é atenção 

precária e de baixa qualidade e resolutividade. Mas a atenção básica é um nível de cuidado e 

atenção de alta complexidade. 

Na verdade, enfrentam-se desafios tecnológicos muito complexos para assegurar 

acolhimento e resolutividade aos problemas de vida inerentes ao contato com 

indivíduos, famílias, grupo sociais, com a diversidade cultural e social (relações 
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sociais, violência urbana, gravidez indesejada e outros). Essa complexidade só pode 

ser enfrentada com a articulação dos conhecimentos biológicos com outros, advindos 

de campos como a psicologia, a sociologia, a antropologia, entre outros. No entanto, 

muitos admitem a possibilidade de que profissionais menos preparados sejam 

suficientes para dar conta dos problemas mais simples e para encaminhar os mais 

complicados. (SILVA; ALVES; PIRES, 2011, p. 87) 

Enfrentar os desafios de cada escola em sua singularidade e de todas nos aspectos em 

que são universais, vai requerer a reflexão e a construção de um processo ininterrupto de 

experiências inovadoras, que possam contribuir para a tomada de consciência de que as 

mudanças são necessárias e elas se fazem por consenso e não apenas por leis, decretos e 

resoluções. A reflexão e a construção do processo de mudança devem fazer parte do trabalho 

docente, discente, dos serviços e gestão de cada escola. 

Conclusão e perspectivas 

Tomando em consideração a totalidade de informações que apresentamos neste estudo, 

podemos afirmar que os desafios na formação de professores para atuação na educação médica 

constituem importantes ações a serem enfrentadas pelos agentes profissionais e lideranças da 

educação superior no cenário amazônico.  

É consenso que existe necessidade de incorporar ao processo de formação de 

professores para atuação nas escolas médicas do Amazonas novos conceitos e paradigmas 

estabelecidos pelas novas políticas em saúde coletiva estabelecidas pelo Estado brasileiro por 

meio das instituições responsáveis, conforme estabelecido pelos órgãos reguladores da área 

(SUS/ CNE/MEC). 

Acreditamos que com continuidade da pesquisa poderemos ampliar a base de 

informações científica e sistematicamente organizadas sobre o tema. O que poderá favorecer a 

tomada de decisões por parte das lideranças profissionais responsáveis pela condução da 

formação de professores para atuação na educação médica no cenário amazônico, notadamente 

no estado do Amazonas (Brasil). 
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RESUMO: O presente artigo busca levantar reflexões sobre a Educação pela ótica da teoria crítica, a partir da 

revisão de alguns assuntos relevantes dentro da área de ensino e Aprendizagem, sobretudo no que se refere à 

importância da leitura no desenvolvimento da criticidade e, consequentemente, da sociedade. Sendo assim, propõe-

se a temática intitulada “A Educação na perspectiva da teoria crítica: Leitura, criticidade e Desenvolvimento 

social”. Para a elaboração desta discussão foi feito um levantamento teórico bibliográfico fundamentado em textos 

referentes ao ensino da Literatura, da criticidade, sem deixar de ressalvar que a Educação está intrinsecamente 

ligada com a formação do cidadão crítico que, desde cedo, precisa estar ciente da necessidade do conhecer o 

funcionamento do Estado democrático. Nesse processo de formação crítica para a participação social, a escola 

precisa exercer seu papel de instituição formadora, cujo principal instrumento é a Leitura. Tal percepção parte da 

certeza de que o conhecimento liberta e emancipa os indivíduos, proporcionado desenvolvimento sejam eles 

intelectuais e sociais. Objetiva-se com essa discussão ressaltar fatores importantes para adquirimos uma sociedade 

mais justa e igualitária, cujo principal meio para a concretização é a Educação. Para tanto, recorreu-se à textos de 

alguns autores como Giroux (1997), Sen (2010), Silva (2009), Cosson (2018), Pascoal (2004), Candido (1988), 

além de outros. 

 

Palavras-chave: Educação. Criticidade. Literatura e Desenvolvimento social. 

 

ABSTRACT: The following article seeks to raise reflections about Education from the point of view of critical 

theory and the importance of reviewing some relevant subjects within the area of teaching and learning, thus 

exposing the theme entitled "Education from the perspective of critical theory: Reading, criticality and Social 

Development. " For the elaboration of this discussion a theoretical bibliographical survey was made based on texts 

referring to the teaching of Literature, of the criticality, without forgetting that Education is intrinsically linked 

with the formation of the critical citizen, and that from an early age it needs to understand the need to know how 

a democratic State works, but for this the school needs to play its role as an influencing institution and as a weapon 

we emphasize Reading because we believe that knowledge liberates and emancipates individuals, provided they 

are intellectually and socially. The objective of this discussion was to highlight important factors for acquiring a 

more just and egalitarian society, and the means of access for this is Education. For that, we used the texts of some 

authors such as Giroux (1997), Sen (2010), Silva (2009), Cosson (2018), Pascoal (2004) and others.  

  

Keywords:  Education. Criticity. Literature and Social development.  
 

 

Introdução 

 

O presente artigo tem o intuito de trazer reflexões sobre a Educação e sua importância 

na formação do indivíduo em todos os sentidos, realizar uma discussão com questionamentos 

relacionados com a qualidade de ensino e trazer o aluno, a escola, a sociedade para dentro do 
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debate, de maneira a repensar na formação completa do cidadão, ressaltando a importância 

dessa discussão. 

Apesar de muitos debates pertinentes relacionados ao ensino e suas práticas para tentar 

transformar a Educação em algo realmente transformador para a sociedade contemporânea, 

ainda percebemos muitos embates, discordâncias no meio educacional, mas não podemos 

deixar de ressalvar que até aqui as mudanças que ocorreram e ainda ocorrem são lentas e sofrem 

resistências por parte de muitos envolvidos no processo ensino e aprendizagem. 

Percebemos, então, que muitas escolas se fecham e com isso não conseguem 

acompanhar as mudanças da sociedade, e, apesar de muitas pesquisas apontarem sobre a 

urgência de tratar o educando na sua complexidade, inserido num contexto significativo, o 

ensino tradicional continua baseado no pensamento Cartesiano racionalista, firmado na 

objetividade, sendo que não supre mais as necessidades educacionais nos dias atuais. 

Para realização dessas fomentações fizemos levantamento bibliográfico por meio de 

estudiosos ligados com a Educação e enfatizamos a necessidade de uma educação mais crítica. 

Não queremos com essa reflexão dizer que resolveremos os problemas educacionais, mas 

desejamos levantar questões sobre algumas lacunas na escola que podem impactar seriamente 

na formação do indivíduo e com isso trazer prejuízos para sua vida em sociedade, pois, 

acreditamos que a ação formadora da escola pode amenizar problemas como assuntos 

importantes de cidadania, desenvolvimento social, política etc. Não é possível desassociar os 

temas relativos à Educação da formação crítica do indivíduo, para além da formação tecnicista 

e profissional.  

Nesse sentido, entendemos que a leitura e, portanto, o acesso à literatura como um dos 

bens culturais (tal como as artes), são meios efetivos de promover a igualdade social e para 

despertar a consciência crítica do indivíduo capaz de atuar de maneira transformadora na 

sociedade.    

 

A educação, democracia e a teoria crítica  

 

Refletiremos sobre a Educação pela perspectiva da teoria crítica, para tanto 

recorreremos ao teórico Giroux que tece fortes críticas direcionadas ao ensino tradicional, ao 

ensino conteúdista, mecanicista reprodutor de conhecimentos, onde o professor é tido como o 

transmissor e o aluno receptor passivo do conhecimento, que, segundo Paulo Freire, se torna 
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apenas um depósito de saberes. Apesar de muitos avanços na compreensão da educação e dos 

papéis dos atores envolvidos no processo, infelizmente o modelo de ensino tradicional ainda 

ocupa grande espaço em nossas escolas.  

Portanto, a teoria crítica tem como finalidade de contrastar essa abordagem 

conservadora, valorizando a complexidade do educando, e propondo um ensino de construção 

de conhecimento que dá ao aluno responsabilidades com o processo ensino e aprendizagem, 

isto é, ele passa a ser ativo e responsável também por sua aprendizagem, participativo nesse 

processo. Conforme a compreensão de Giroux: 

 
[...] fundamental para uma pedagogia crítica realizável é a necessidade de encarar as 

escolas como esferas públicas democráticas. Isto significa considerar as escolas como 

locais democráticos dedicados a formas de fortalecer o self e o social. Nestes termos, 

as escolas são lugares públicos onde os estudantes aprendem o conhecimento e as 

habilidades necessárias para viver uma democracia autêntica (GIROUX, 1997, p. 28) 

 

Segundo a teoria crítica, a escola precisa ser esse lugar onde se aprende a exercer de 

maneira adequada a cidadania responsável e consciente no que se refere às esferas política, 

social e econômica, ou seja, um lugar de formação de sujeitos ativos em todas as áreas de sua 

vida, consciente de que, se vivemos numa democracia, precisamos observar o bem de todos e 

não somente do indivíduo. A escola, nesse sentido, não pode esquecer de que seu o papel é 

formar o indivíduo para conviver em sociedade de maneira harmoniosa, consciente de seus 

deveres e direitos, logo, com as competências aprimoradas para o uso de sua cidadania em sua 

plenitude.  

 
[...], mas nossa principal preocupação é abordar a questão educacional do que significa 

ensinar os estudantes a pensarem criticamente, a aprenderem como afirmar suas 

próprias experiências, e compreenderem a necessidade de lutar individualmente e 

coletivamente por uma sociedade mais justa. (GIROUX, 1997, p. 41)  

 

Não podemos nos esquecer que o tipo de cidadãos que as escolas formam são os mesmos 

da sociedade, por isso dependendo de como são formadas essas pessoas repercute numa 

sociedade para ser justa, igualitária ou não.  De acordo com a percepção de Giroux: 

 
[...] eu saliento a noção de transformação pedagógica, na qual argumento que tanto 

professores, como alunos devem ser educados para lutarem contra formas de opressão 

na sociedade mais ampla, e que as escolas representam apenas um lugar importante 

nesta luta. [...] porque eu vejo a democracia como envolvendo não apenas a luta 

pedagógica, mas também a luta política e social, uma visão que reconhece que a 

pedagogia crítica é somente uma das intervenções importantes na luta para 
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reestruturar as condições materiais e ideológicas da sociedade mais ampla no interesse 

de criar uma sociedade verdadeiramente democrática. (GIROUX, 1997, p. 29)  

 

A democracia deve ser ensinada desde os anos inicias na escola, porque a escola é uma 

sociedade onde pessoas precisam saber de seus deveres e direitos,  e não só  isso, mas  respeitar 

o espaço e a opinião alheia, para convivência saudável, assim como entender que em uma 

democracia é preciso saber como agir, opinar sem deixar de exercer a cidadania e sem deixar 

de contribuir para o aperfeiçoamento de uma democracia verdadeira, porque esse conhecimento 

deve e precisa ser feito na prática, pois depende disso para que a sociedade seja verdadeiramente 

democrática e mais justa.  

 
A democracia não serve como um remédio automático para doenças do mesmo modo 

que o quinino atua na cura da malária. A oportunidade que ela oferece tem de ser 

aproveitada positivamente para que se obtenha o efeito desejado. Essa é 

evidentemente, uma característica básica das liberdades em geral – muito depende do 

modo como elas são realmente exercidas. (SEN, 2010, p. 204) 

 

Saber exercer essa democracia é uma questão de liberdade e aprender como se faz de 

um jeito benéfico a todos os cidadãos pode e precisa começar na sociedade escolar. Talvez essa 

tenha sido uma das principais falhas da escola, porque deve começar por meio dela a 

compreensão do funcionamento dessa prática importantíssima para o exercício da democracia 

autêntica. Pascoal contribui conosco com o seu pensamento no sentido de confirmar o poder 

que a escola tem de influenciar o cidadão ainda em formação “A escola, então não pode ser 

vista como uma instituição neutra. Ela influencia e é influenciada pela realidade social e a 

compreensão dessa realidade é a condição para o exercício da cidadania. ” (PASCOAL, 2004, 

p. 39) 

O autor Amartya Sen cita Fidel Valdez discurso esse em um congresso:  [...] “O desafio 

político para os povos de todo o mundo atualmente não é apenas substituir regimes autoritários 

por democráticos. É, além disso, fazer a democracia funcionar para as pessoas comuns” (SEN, 

2010, p.205).  

Portanto, compreender como a democracia deve funcionar para as pessoas comuns 

equivale também a exercê-la de maneira efetiva e transmitir seus fundamentos para os cidadãos 

de maneira a desejar que todos sejam verdadeiramente livres e conscientes da sua participação 

individual na coletividade. Portanto, uma Educação mais crítica pode emancipar o cidadão, 
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libertando-o da ignorância. Giroux nos confronta e convoca a promover uma Educação 

diferenciada e libertadora: 

 
[...] tanto educadores como os pais precisam ver a escola como uma instituição 

influenciadora, subjetiva também, responsáveis por instigar o senso crítico do 

indivíduo em áreas sociais pertinentes ao desenvolvimento de cada pessoa, ver na 

escola a autonomia e seu poder mediados pelo conhecimento [...] O conhecimento, 

neste caso, não se torna valioso por ser legitimado por especialistas em currículo. Seu 

valor está ligado ao poder que possui como modo de análise crítica e de transformação 

social. (GIROUX, 1997, p. 39) 

 

Algo relevante nessa discussão está relacionado com a política, na teoria crítica abra-se 

um espaço pertinente para ela porque está presente em nossas ações cotidianas, seja em casa, 

trabalho ou escola etc. Apesar de não nos conscientizarmos dessa ação, ela se faz presente, pois 

um ser político é aquele capaz de tomar suas decisões, suas posições e questionamentos de 

maneira responsável, sem, no entanto, agredir a verdade. No âmbito escolar: 

 
Para que os estudantes desenvolvam uma consciência política, deve ficar claro para 

eles que a escola é um processo político, não apenas porque contém uma mensagem 

política ou trata de tópicos políticos de ocasião, mas também porque é produzida e 

situada em um complexo de relações políticas e sociais das quais não pode ser 

abstraída. (GIROUX, 1997, p.88) 

 

Mais uma vez a escola aparece como fundamental como construção de uma consciência 

política, pois de maneira nenhuma podem desassociar do ensino as relações sociais. A escola, 

por ter essas prerrogativas de sociedade específica, tem um campo vasto para se ensinar a 

verdadeira política e para formar o cidadão consciente de suas responsabilidades sociais. 

 

A educação e o desenvolvimento social  

 

  Uma educação para a cidadania, ou seja, desalienadora e voltada para a atuação política 

consciente reverbera na obra do escritor Amartya Sen no seu livro Desenvolvimento como 

liberdade, na qual o desenvolvimento pressupõe a liberdade que se manifesta em diferentes 

setores da vida em sociedade. Ele exemplifica cada situação conforme a sua realidade, 

econômica, social e cultural de cada sociedade específica. Para o autor, a liberdade consiste no 

direito de acesso a elementos básicos e essenciais para a manutenção dos seres humanos, porém 

ele estende esse direito mais além como a participação em vários setores sociais, políticos e 

econômicos. 
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Para Sen (2010), a falta de liberdade começa na ausência de direitos básicos da vida, 

como a Educação. Portanto, privar alguém desse elemento importante é o mesmo que escravizá-

lo, tirando sua liberdade e alienando seu pensamento crítico e reflexivo. Nas palavras do autor: 

 
[...] a privação de liberdade vincula-se estreitamente à carência de serviços públicos e 

assistência social, como por exemplo a ausência de programas epidemiológicos, de 

um sistema bem planejado de assistência médica e educação ou de instituições 

eficazes para a manutenção da paz e da ordem locais. (SEN, 2010, p. 17) 

A participação política do indivíduo também é um elemento para alcançar o 

desenvolvimento como liberdade: 

 
À luz da visão mais fundamental de desenvolvimento como liberdade, esse modo de 

apresentar a questão tende a passar ao largo da importante concepção de que essas 

liberdades substantivas (ou seja, a liberdade de participação política ou a oportunidade 

de receber educação básica ou assistência médica) estão entre os componentes 

constitutivos do desenvolvimento. (SEN, 2010, p. 19) 

 

 A Educação ou a privação dela pode também desencadear desenvolvimento social ou 

não, depende do valor dado a esse direito tão básico. 

No Brasil, o direito à Educação é enfatizado no Capítulo III- Da Educação, da cultura e 

do desporto, Seção I, Art. 205, da Constituição Federativa do Brasil:  

 
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 de Cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

(Grifo nosso) 

 

 Percebemos que, segundo a carta magna do país, a educação pauta-se pela 

universalidade expressa pelo termo “todos”, entretanto, ainda não é uma realidade, pois se 

impõem muitas dificuldades para que parte da população brasileira frequente a escola e, por 

isso, há um grande número de analfabetos em nossa sociedade.  

Os impactos dessa exclusão refletem-se, por conseguinte, no subdesenvolvimento de 

camadas da população que permanece à margem do exercício de cidadania, na falta de 

oportunidades de trabalho e na má distribuição de renda, estabelecendo um ciclo perverso e 

persistente, conforme destaca Sen: “A privação de liberdade econômica pode gerar a privação 

de liberdade social, assim como a privação de liberdade social ou política pode, da mesma 

forma, gerar a privação de liberdade econômica. ” (SEN, 2010, p. 23) 
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Segundo Sen (2010) “O desenvolvimento tem de estar relacionado sobretudo com a 

melhora da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos” (SEN, 2010, p. 29). Logo, a 

liberdade é uma forma de vida mais rica e desfrutá-las é um direito de todo o cidadão. 

A preparação para enfrentarmos as diversidades do dia a dia e a superação em meio uma 

sociedade injusta e desigual necessita do preparo intelectual e por isso precisa de uma arma 

capaz de transformar a vida das pessoas. Um instrumento transformador é a promoção de um 

ensino mais crítico, a partir de leituras que desenvolvam o indivíduo de modo geral: 

 
Tanto a construção do cidadão como o exercício da cidadania esclarecida dependem, 

em muito, do desenvolvimento e do domínio das competências críticas do leitor. De 

fato, não podemos nos situar em frente de um debate, de uma polêmica ou 

controvérsia, a menos que conheçamos e dominemos os códigos sociais da 

argumentação[...] (SILVA, 2009, p. 35)  

 

Sendo assim a criticidade do educando permite o desenvolvimento tanto social quanto 

intelectual, capacitando o cidadão ao exercício consciente de sua cidadania, mas somente com 

o preparo certo e suficiente, ou seja, respaldados nos argumentos com o uso da linguagem.  

  

A leitura literária, a criticidade e o papael da escola  

 

A literatura é capaz de mover no ser humano todos os sentimentos, por isso a 

importância da leitura de textos literários no ambiente escolar, além de aguçar esses 

sentimentos, desenvolve o educando em todas as etapas de sua vida. Sabe-se do valor e da 

contribuição da literatura nas escolas, porém esse valor ainda é muito desconhecido pelos 

educandos, mas sabemos a importância da leitura na formação particular de cada indivíduo, 

porque desenvolve suas ideias, pensamentos, intensifica sua imaginação e capacita-os ao 

pensamento crítico e reflexivo: 

 

Em sociedade, são múltiplos e diversificados os usos da leitura. Lê-se para conhecer. 

Lê-se para ficar informado. Lê-se para aprimorar a sensibilidade estética. Lê-se para 

fantasiar e imaginar. Lê-se para resolver problemas. E lê-se também para criticar e, 

dessa forma, desenvolver um posicionamento diante de fatos e das ideias que circulam 

por meio de textos. (SILVA, 2009, p. 28) 

 

As diversas formas de leituras estão por toda parte, porém, na escola onde deveria haver um 

incentivo maior, percebe-se que pouco se tem feito em relação ao ensino literário para que os 

alunos consigam interagir com os livros e criar nos indivíduos um espírito de leitores assíduos, 

críticos. Assim, é necessário repensar a formação leitora de nossos alunos nas escolas com a 
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consciência do benefício das obras literárias na formação do aluno leitor, conforme aponta 

Cosson: 

 
A experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da experiência do 

outro, como também vivenciar essa experiência. [...]. É por possuir essa função maior 

de tornar o mundo compreensível transformando sua materialidade em palavras de 

cores, odores, sabores e formas intensamente humanas que a literatura tem e precisa 

manter um lugar especial nas escolas. (COSSON, 2018, p. 17)  

 

Essa experiência de um mundo compreensível dá sentido à vida e, com isso, promove a 

valorização dos sentimentos, da natureza, do amor ao próximo, isto é, humaniza, ao colocar o 

ser humano diante de suas contradições e angústias, como destaca Candido. 

 
[...] a Literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob 

pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à 

visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar 

a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. (CANDIDO, 2011, p. 188) 

 

Conforme aponta o autor, ninguém consegue viver sem a Literatura, ou sem algum 

momento de fabulação, ou seja, de fantasia, ou, nas palavras de Candido, “de criação ficcional 

ou poética” que move toda a literatura e se manifesta, seja no erudito, seja no analfabeto, pelas 

anedotas, “causos”, lendas, “repentes” etc (1988, p. 174). Antonio Candido, nesse sentido, 

concebe a literatura como uma necessidade básica do ser humano (como a alimentação, a 

moradia digna e o vestuário, a ponto de afirmar que “talvez não haja equilíbrio social sem a 

literatura” (1988, p. 175). 

Assim, a literatura amplia a visão de mundo e, por conseguinte ensina, instrui e permite 

refletir sobre a vida, sobre o mundo, sobre as pessoas, enfim tanto humaniza quanto forma no 

sentido intelectual; sermos privados do bem cultural literário pode causar impactos cruciais em 

nossa formação. Por essa razão, a Literatura precisa ser compreendida como um valor social tal 

como a define Antonio Candido, como um bem cultural e um necessidade básica do indivíduo. 

Tal percepção a colocaria na escola como disciplina primordial, porque a escola pode e deve 

ser a maior incentivadora do ensino literário. 

Ressalte-se que o intuito da escola com as obras literárias a princípio não é formar 

poetas, escritores, autores ou até mesmo romancistas, mesmo sabendo que isso possa acontecer, 

porém, o que se espera é que o educando consiga se expressar, criar e concretizar seus ideais 

de maneira crítica e reflexiva.  
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 Mas para desenvolver no educando suas habilidades intelectuais, emocionais e 

profissionais e que sejam de fato preparados para a sociedade a escola precisa dar um lugar 

muito especial para a literatura. Porque a Leitura emancipa e liberta o indivíduo 

intelectualmente. “Daí que a presença de sujeitos críticos e, por extensão, de leitores críticos 

seja incômoda, seja tomada como um risco aos detentores do poder. ”  (SILVA, 2009, p. 25) 

Portanto, a importância da leitura na escola, está na sua ação formadora, pois ela 

representa um instrumento que atua em muitas frentes, desde as mais pragmáticas e técnicas 

como a expansão do vocabulário para um domínio maior da linguagem, a capacitação do aluno-

leitor na construção do conhecimento, até as mais sutis, proporcionando ao educando, por meio 

do texto literário, uma visão mais ampla de mundo e um conhecimento particular de si mesmo 

e do outro. Outro resultado do contato com a literatura é o desenvolvimento do pensamento 

crítico e reflexivo, sendo assim opinar em questões relevantes no que se diz respeito a uma 

sociedade mais democrática e justa. 

Conforme Silva (2009) há um leque de razões para se ler e por isso a escola deve cumprir 

o papel de aguçar a criticidade nos educandos, pois não é tarefa fácil despertar o senso crítico 

do indivíduo diante do vasto material literário, isto é, diante das temáticas feitas com propósitos 

específicos de nos levar as sérias reflexões e questionamentos sociais, políticos e culturais. 

Como sabemos não é tarefa fácil prepararmos nossos jovens a pensarem por si mesmos, por 

termos ainda um ensino reprodutor que não valoriza as leituras de mundo do educando e, muitas 

vezes, é castrador da participação ativa na construção do conhecimento. Assim, o estudante 

parece logo se acostumar com alguém que pensa por ele, mas a Literatura abre um mundo novo, 

diferente e pronto para ser descoberto, pela adesão emocional ou pela contestação do leitor, 

basta abrir o livro. Entretanto: 

 
As competências de leitura crítica não aparecem automaticamente: precisam ser 

ensinadas, incentivadas e dinamizadas pelas escolas para que os estudantes, desde as 

séries iniciais, desenvolvam atitudes de questionamento perante os materiais escritos. 

(SILVA, 2009, p.28-29) 

 

E apesar das leituras serem múltiplas e para cada pessoa um sentido diferente, 

infelizmente parece que as escolas não conseguiram ainda dar um espaço maior para a leitura 

crítica, mesmo sabendo que esse papel formador deve começar na escola, pois a difusão dessa 

prática de leitura precisa ser incentivada, aguçada e orientada diante do vasto material literário. 

Para uma sociedade crítica, questionadora e que reivindique seus direitos é imprescindível a 
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formação crítica e com isso leituras reflexivas de assuntos diversos. Os livros ou outro tipo de 

manifestação artística são canais para o desenvolvimento do indivíduo.  

 

Considerações finais 

 

Com essas reflexões sobre a Educação na perspectiva crítica e os assuntos interligados 

como Democracia, o desenvolvimento social e Literatura percebemos a necessidade de rever 

esse processo de ensino aprendizagem onde não se valoriza o ensino literário, e com isso 

enfatizamos as lacunas do ensino tradicional que não consegue mais sanar os propósitos do 

ensino.  

Mas com essas reflexões tomamos consciência que com mais criticidade, leituras 

podemos mudar o quadro educacional, isto é, inovar os caminhos do processo pedagógico para 

substituir o ensino tradicional conservador para novos paradigmas, novas tendências e novas 

teorias entre elas a crítica. Porém, todas as lutas até aqui tiveram seu valor, mas não são 

suficientes para transformar a nossa educação em uma educação ideal, mas nos conscientizar 

sobre o que se deve fazer e como fazer já são passos importantes. 

 Mesmo sabendo que a Teoria crítica, a Leitura Crítica são elementos essenciais para o 

desenvolvimento da sociedade e para uma democracia autentica ainda estamos muito aquém do 

desejado. Uma Educação na ótica crítica pode e deve transformar esse quadro educacional ainda 

submerso nas amarras do tradicionalismo e revolucionar o ensino tornando-o mais produtivo 

com melhores resultados, olhando o educando numa visão sistêmica, ou seja, na sua totalidade 

com capacidades e habilidades com o intuito de formar cidadãos aptos para exercerem suas 

cidadanias e, por conseguinte o desenvolvimento social. 

 Discutimos aqui também a importância da Leitura crítica e por mais que esses bens 

culturais como a literatura literária são mal distribuídos já avançamos muito, porque hoje temos 

acesso à livros antes sem possibilidades para os menos favorecidos, isso não significa a  

igualdade desse direito, porém, por meio da escola tem chegado esses bens, mas ainda há o 

desinteresse em relação à literatura, seja a desvalorização dela no meio escolar ou  próprio  pelo 

sujeito de nossa sociedade que historicamente foram privados muitas vezes da liberdade de ler 

e com isso escravizados intelectualmente.  



 

510 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Por todo o exposto, a importância da reflexão sobre o processo educacional surge como 

meio de conhecimento em todos os sentidos, e o conhecimento desses pontos negativos quando 

falamos em Educação, Leitura e criticidade são para transpô-los e repensarmos na formação 

que as escolas estão dando ao indivíduo complexo, e, portanto, refletir na formação do cidadão 

para a sociedade, ou seja, para que tipo de sociedade as escolas estão preparando o indivíduo.  
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RESUMO: Nesta pesquisa objetiva-se analisar as representações de professores primários por meio de três jornais 

rondonienses, das décadas de 1940 a 1980.  É uma pesquisa de abordagem qualitativa, sob o referencial da História 

Cultural (Chartier, 1990) com metodologia bibliográfica e documental. O referencial teórico respalda-se ainda nos 

escritos de Schelbauer e Araújo (2007); Gomes e Pacífico (2014); Fernandes (2013) entre outros. Os 

procedimentos concentraram-se em localizar nos jornais selecionados as matérias acerca dos professores primários 

que atuavam no estado. Posteriormente, confrontou-se com a produção bibliográfica e com dados oficiais que 

possibilitaram conhecê-los, bem como compreender aspectos da formação e das transformações vivenciadas em 

suas experiências e práticas docentes no estado. Constata-se ainda que os jornais são utilizados como espaço de 

sociabilidade das práticas pedagógicas dos docentes entre outros discursos pedagógicos que eram disseminados 

para a sociedade, o que contribui para a construção da identidade destes sujeitos e futuras pesquisas na área. 

  

Palavras-chave: Escolarização da Infância. Representações. Professores primários. 

 

ABSTRACT: This study analisa as representations of teachers in the middle of three papers in the middle of 1940-

1980. É uma pesquisa de abordagem qualitativa, sob o referencial da História Cultural (Chartier, 1990) com uma 

metodologia bibliográfica e documental. O referencial teórico respaldo-se ainda nos escritos de Schelbauer e 

Araújo (2007); Gomes e Pacífico (2014); Fernandes (2013) entre outros. Os procedimentos concentraram-se em 

localizar nos jornais foram marcados como questões sobre os primários que atuavam no estado. Posteriormente, 

confrontar-se com uma produção bibliográfica e com dados oficiais que possibilitaram conhecê-los, bem como os 

aspectos da formação e das transformações vivenciadas em suas experiências e práticas docentes no estado. 

Constata-se ainda que os jornais são utilizados como espaço de sociabilidade das práticas pedagógicas dos docentes 

entre outros discursos pedagógicos que foram disseminados para a sociedade, o que contribui para a construção 

dos pensamentos e as pesquisas posteriores na área. 

 

Keywords: Childhood Education. Representations. Primary teachers. 

 

 

Introdução 

A presente comunicação apresenta dados finais de pesquisa acadêmica científica 

realizada ao longo do último ano, vinculada a um projeto maior intitulado: “A educação da 

infância escolarizada pela ótica dos periódicos Rondonienses (1940-1980)” com foco 
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específico em estudar “A escolarização da infância e as representações de professores primários 

pela ótica da imprensa (1940-1980)”.  

Com esta pesquisa foi possível conhecer aspectos da história da educação de Rondônia 

em diferentes épocas, indo desde o Guaporé, perpassando o Território Federal até ser 

denominado de estado. Na intencionalidade de compreender esse percurso adotamos como 

fonte três jornais de grande circulação que transitavam no período delimitado, que pudessem 

contribuir para a escrita e construção de aspectos históricos dos protagonistas que fizeram parte 

deste cenário - os professores primários e todos os atores sociais envolta destes, que 

contribuíram para a construção da identidade do ser docente no estado.  

A história da educação é paralela a toda a formação de Rondônia. É na década de 1940, 

com a visita do então presidente Getúlio Vargas, que veio a Porto Velho a convite de Aluízio 

Ferreira, que registrar-se na história um incentivo para que o então presidente pudesse 

desmembrar o que chamavam de Guaporé, que se localizava numa área pertencente na época, 

aos estados de Amazonas e Mato Grosso. Um lugar bem distante mas, nem por isto esquecido. 

No ano de 1943 o presidente Vargas cria então o Território Federal do Guaporé, 

composto por terras que faziam parte dos estados ao qual estavam submetidos. Toda esta 

mudança na estrutura política administrativa consequentemente espelhou mudanças no sistema 

educacional. 

De acordo com Gomes e Pacífico (2014), com a criação do Território Federal ele passa 

a ser um motivo de preocupação do estado brasileiro, objetivando organizar os serviços públicos 

do local, já que a educação anteriormente era bastante precária, pois o antigo governo pautavam 

suas “desculpas” na distância. Sendo assim já em 1944 é estabelecido o Departamento de 

Educação, mas no ano seguinte seu regime foi devidamente alterado. 

Sendo assim, ficou sob a responsabilidade, da organização do Sistema de Ensino do 

Território Federal do Guaporé o Departamento de Educação que passou a se chamar Divisão 

de Educação, e um novo regimento foi aprovado em 1948. (GOMES, 2007). 

Várias escolas já estavam inseridas neste contexto e atendiam um número considerável 

de crianças, no entanto os pais que tinham um padrão de vida mais altos levavam seus filhos 

para estudar fora do Território do Guaporé e a educação ficava no comando da iniciativa privada 

e da igreja católica. Segundo Hugo (1991) a educação não era tratada com a seriedade, pois 

tanto os alunos como também os professores acabavam se eximindo de suas tarefas.  
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Ao longo deste estudo nos preocupamos em responder algumas questões: como 

acontecia a seleção dos docentes neste período? Quais os critérios que eram avaliados para ser 

um futuro professor no Território?  

Os historiadores da região nos dão sustentabilidade para que se faça entender todo o 

processo de construção e acontecimentos em que passava neste contexto. Oliveira (2005), Lima 

(1991), Hugo (1991) fazem parte deste embasamento. Os jornais “Alto Madeira”, “Guaporé” e 

“A Tribuna” são as fontes primárias consultadas que veiculavam as notícias da região, nos quais 

encontramos também notícias sobre o sistema educacional como um todo e sobre os professores 

primários, as quais foram imprescindíveis para o bom andamento deste trabalho. 

A imprensa periódica, em especial aqui os jornais são concebidas como um campo rico 

em informação, e que não pode ser negligenciado, pois os fatos que ocorreram em tempos 

passados nos vem à tona quando estamos diante deste objeto. Compreender quem foram os 

professores primários pioneiros que fizeram grandes histórias na área da educação e que 

marcam a nossa atualidade com certeza é uma tarefa gratificante e frutífera de aprendizagens. 

Neste sentido, algumas questões nos motivaram nesta reflexão: Quais as representações 

atribuídas aos professores/professoras primárias estavam presentes nos jornais rondonienses? 

Quais os nomes de professores primários são mais recorrentes nos jornais rondonienses do 

período em recorte? É possível encontrar nos jornais discussões apresentadas por professores 

primários relativas ao ensino? O que os jornais rondonienses registravam acerca do ofício do 

professor primário e as situações vivenciadas nas escolas primárias de Rondônia nas décadas 

de 1940 a 1980? 

 

METODOLOGIA 

 

Ao pensarmos em pesquisa logo vem à cabeça algumas indagações como: O que é 

pesquisa? O que são métodos? O que são técnicas? Como fazer análise?  

Para nos ajudar a respondê-las, quando consultamos o dicionário Houiass, por exemplo, 

este traz algumas definições para pesquisa: investigação científica, artística, escolar; método: 

1) procedimento, técnica ou meio para atingir um objetivo; 2) processo organizado de pesquisa; 

3) modo de agir; metodologia: conjunto de métodos, princípios e regras empregados por uma 

atividade ou disciplina e técnica: 1) conjunto de procedimentos ligados a uma arte ou ciência; 
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2) maneira própria de realizar uma tarefa; análise: 1) estudo de diversas partes de um todo; 2) 

investigação; exame. 

Entendemos que nossa pesquisa se trata de uma investigação científica, na área da 

educação, com adoção de alguns procedimentos e técnicas para se atingir os objetivos definidos. 

Os teóricos da área de metodologia científica também contribuíram para o entendimento dos 

conceitos. Percebemos que alguns autores divulgam que pesquisa documental e pesquisa 

bibliográfica são sinônimas. Para outros, tanto a pesquisa documental como a pesquisa 

bibliográfica têm o documento como objeto de investigação. No entanto, a partir da Escola dos 

Annales o conceito de documento foi ampliado e atualmente ultrapassa a ideia de textos escritos 

e/ou impressos, tais como filmes, vídeos, slides, fotografias, jornais, pósteres, entre outros. 

Esses documentos são utilizados como fontes de informações, indicações e esclarecimentos que 

trazem seu conteúdo para elucidar determinadas questões e servir de prova para outras, de 

acordo com o interesse do pesquisador (FIGUEIREDO, 2007). Neste sentido, entendemos que 

existem diferenças entre pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. 

Nesse contexto, nossa pesquisa é tida como bibliográfica e documental tendo como 

suporte e fundamentação teórica a História Cultural e autor principal Roger Chatier (1990) além 

de teóricos como Gomes e Pacífico (2014), Gomes (2007) que deram sustentabilidade para 

investigação na área da História da Educação e uso do jornal como documento-fonte.  

O desenvolvimento metodológico ocorreu num primeiro momento por meio do contato 

com os diversos textos, dissertações, teses, livros, artigos, contribuindo assim para a pesquisa 

bibliográfica. Esse levantamento é fundamental para toda pesquisa, pois segundo Gil (2002, 

p.44) “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos”.  

A pesquisa documental também foi importante, pois nos possibilitou utilizar os jornais 

como documentos e extrair deles informações sobre os professores e fazer análise. 

O próximo passo da pesquisa consistiu então na consulta aos documentos definidos 

como fontes primordiais: os jornais impressos, publicados e em circulação no estado de 

Rondônia, nas décadas definidas. Foi necessário visitar o arquivo público localizado na capital 

de Rondônia, onde tivemos o contanto com os jornais e com o local definido para as coletas 

dos dados que foram usados nesta análise. Foram consultados três jornais, sendo dois nos 

documentos físicos localizados no acervo público da capital e um jornal digitalizado, com 
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grandes partes disponibilizadas no próprio acervo e outra parte no acervo da Biblioteca 

Nacional, cuja pesquisa foi feita pela internet. 

A partir da consulta e da localização das notícias vinculadas nos jornais com olhar 

voltado para a educação da infância e com ênfase nos professores primários passamos para a 

transcrição das mesmas, mantendo a fidelidade da escrita da época. Ao longo da pesquisa 

constatou-se a atividade de realização das transcrições das notícias demandaria muito do nosso 

cronograma, algo que exigiria muito dos pesquisadores. Então, para viabilizar a execução foi 

revisto essa técnica e adotou-se como recurso um serviço grátis disponibilizado pela internet 

chamado Speechnotes, um dos aplicativos que possibilita transformar áudio em texto o que 

permitiu acelerar o trabalho de transcrição. 

As atividades de leitura, escrita e transcrição das notícias foram feitas no espaço da sala 

do Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação e Infância - EDUCA, no qual a pesquisa 

esteve vinculada, por proporcionar uma sala importante para o estudo, a escrita e a dedicação a 

pesquisa no âmbito da universidade. 

 

Breve contextualização do estado de rondônia e aspetos da educação 

 

Para entendermos a constituição da educação do atual estado de Rondônia é preciso 

voltar um pouco no tempo, pois no período de 1940 esta área estava na total responsabilidade 

dos estados do Amazonas e Mato Grosso, já que as terras pertenciam a estes estados. Entretanto 

o descuido era grande, por parte do poder público, desta forma os problemas só acresciam, a 

comunicação era feita através de navegação, e todos estes fatores contribuíam de forma negativa 

para o sistema de ensino. Enquanto o estado se exímia de tal incumbência, a igreja se 

responsabilizava com a educação, contrariando assim o que previa a Constituição da época: 

 

A Constituição de 1937 diz que ao país era dever e direito natural oferecer a 

educação integral às crianças. O Estado não seria estranho a esse dever, 

colaborando, de maneira preponderante ou subsidiária, para o suprimento das 

deficiências e lacunas da educação [...] (CHAGAS, 1978). 

 

O sistema educacional do Guaporé apoiava-se nas leis estaduais do Mato Grosso e do 

Amazonas. E como eram muito distantes, provocam um dos impasses que estavam atrelados ao 

sistema educacional neste período. Por este motivo não havia uma fiscalização para se avaliar, 
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por exemplo, o processo de ensino-aprendizagem, além do mais as casas escolares 

encontravam-se em situações desfavoráveis, os profissionais não tinham uma formação 

pedagógica e isto acarretava no declínio do rendimento escolar (GOMES, 2007).  

Segundo Hugo (1991) o poder público se ausentava de sua obrigação, acreditando ser 

impossível investir num sistema de ensino de qualidade, visto que era uma área dispersamente 

habitada, e ainda não existia uma preocupação cosniderável por parte da população com o 

ensino. Em contrapartida os seringalistas enviavam seus filhos para estudarem fora sendo assim, 

o Guaporé contavam com as únicas ofertas de ensino que advinham da igreja e o ensinamento 

se restringia à escrita, leitura e a matemática, já na intenção de propiciar o catecismo. 

Os trabalhadores assalariados acreditavam que o emprego era o suficiente, porém os 

patrões buscavam investir mais na educação de seus filhos levando-os para se aprimorarem em 

outras regiões do Brasil, o que entendemos fazer parte de uma cultural totalmente elitizada, 

onde o privilégio é de uma pequena minoria. De acordo com Chartier (1990, p. 128) “[...] a 

História da Cultura tal como era praticada nos tempos antigos era uma história elitizada, tanto 

nos sujeitos como nos objetos estudados”. 

Entretanto essa população precisava ser assistida, pois é essencial um espaço de saber 

formal. Diante desta problemática foi criada a primeira escola pública municipal no ano de 

1913, em Santo Antônio do Alto Madeira, fundada por Dr. Joaquim Augusto Tanajura. Já a 

segunda escola, veio por meio de uma Lei Municipal no ano de 1915, sendo o inventor desta, o 

primeiro prefeito da então vila de Porto Velho, Fernando Guapindaia. (GOMES, 2007) 

Neste período as instituições funcionavam da seguinte forma atendiam somente uma 

clientela feminina ou masculina, dois sexos junto não eram permitidos, esta modalidade de 

escola da vila era chamada de mista, pelo fato de estudarem ambos os sexos na mesma unidade. 

Começou com um número bem expressivo de 40 alunos, sob o comando da professora Tavelina 

Guapindaia a qual era incumbida pela instrução do ensino.  

Lima (1991) afirma que isto era considerado uma irreverência, para este período, pois o 

regime escolar na época do império era totalmente contra este procedimento.  

Com a localidade em desenvolvimento todo este movimento acabava refletindo no 

processo educacional, portanto advindo a necessidade de criar escolas, pois os filhos dos 

trabalhadores necessitavam de um espaço formal de ensino. No ano de 1921 as escolas 

particulares já estavam em atividades, sendo: “Pestalozzi, do Professor Paranatinga Filho; o 
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Colégio Ordem e Progresso, da professora Alice Borges; e a Irmã Carita, que mantinha curso 

noturno para adultos. Em 1922, o Padre João Nicoletti e o Egydio Bourggnon criaram a Escola 

Primária Dom Bosco” (GOMES, p. 49, 2007). 

Todavia não havia um corpo docente qualificado para esta demanda, o Guaporé vivia 

uma situação bem precária no âmbito educacional. Segundo Pacífico (2014, p.93) “Inferimos 

que a precariedade estava tanto na falta de escolas como nas condições físicas e pedagógicas 

daquelas existentes, além das condições materiais de existência dos trabalhadores da região, 

incluindo-se, no rol das faltas, o problema da falta de pessoas habilitadas para o trabalho 

docente [...]”. 

 A escola não era levada tão a sério, este, portanto era um dos motivos de não haver um 

bom rendimento, as reclamações eram constantes, os alunos e os mestres não tinham o 

verdadeiro compromisso com seus deveres. De acordo com Hugo (1991, p. 21) “[...] as 

professoras eram as primeiras a dar o exemplo de faltas contínuas, com pouca ou nenhuma 

atenção à sua missão”. 

Diante deste fato o Bispo Dom Francisco Xavier Rey dá inicio a escola Santa Terezinha 

no ano de 1933, o funcionamento desta se dá em regime de internato. As alunas eram oriundas 

de vários lugares, já que esta se localizava em Guajará Mirim e os alunos iniciantes chegavam 

ao número de 33. O segmento desta acontecia até a 5° série, as disciplinas estudadas eram 

português, matemática, religião, história, geografia do Brasil e ciências. A escola Nossa 

Senhora do Calvário veio logo após a primeira escola de formação para docentes, onde as freiras 

direcionavam esta instituição, a idade das alunas para se matricular no curso era entre 7 a 14 

anos. Quatro anos depois de criada a escola Santa Terezinha, o bispo Francisco Xavier abre 29 

escolas, localizados no vale do Rio Guaporé e Mamoré e seus afluentes, tendo as educadoras e 

catequistas recém-formadas a incumbência de assumirem o exercício da docência (GOMES, 

2007). 

Nesta modalidade educacional, a unidade funcionava tanto para formação de docentes 

como uma escola específica para o atendimento da população que habitavam no Guaporé. Neste 

período, o Governo do Amazonas criou a primeira escola pública que foi denominada de Barão 

de Solimões, cujo nome foi para homenagear o governador do Amazonas, Manoel Francisco 

Machado que fez toda sua vida política no referido estado (LIMA, 1991). 
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Há vários desencontros nos registros das pesquisas localizadas no tocante ao ano de 

criação da escola Barão dos Solimões, pois alguns autores apresentam datas diferentes. Lima 

(1991) afirma que foi em 1923, já Silva (1991) apresenta duas datas totalmente contrárias, na 

primeira, registrada obra: Amazônia Porto Velho consta o ano de 1925; em sua na segunda faz 

referencia ao ano de 1932. Para Pinto (1993) o ano de criação é 1922. Porém Gomes (2007, p. 

50) pondera que “a mais aceita foi a da criação do Grupo Escolar Barão de Solimões, através 

do Interventor Federal Alfredo Sá, no dia 19 de agosto do ano de 1925, constituída em sede 

provisória”.  

O processo educacional permanecia ligado com o ensino religioso, pois ante a omissão 

dos governantes a igreja acabava contribuindo, tanto no processo de ensino, quanto no 

quantitativo de escolas, mesmo que se obtivessem lucros através do ensino, esses espaços eram 

muito importantes para a “população”, quanto fundamental no desenvolvimento deste processo. 

No entanto, com a borracha em desvalorização, algumas instituições começaram a desaparecer, 

o que contribuiu para abertura de caminhos na criação de novas escolas, assim também como 

algumas não desistiram de sua missão.  

Por entenderem que se fazia necessário oferecer ao povo uma educação melhor, as Irmãs 

Salesianas passaram a ofertar uma educação primária denominada de jardim infantil e cursos 

prendados para as mulheres. A abertura desta instituição aconteceu no de 1937 e foi 

denominada de Colégio Nossa Senhora Maria Auxiliadora. No ano seguinte as irmãs 

comandaram o curso Normal Rural de habilitação para o serviço da docência (GOMES, 2007). 

Dentre as modalidades ofertadas, alfabetização como era chamada de preliminar e o ensino 

Primário 1ª à 4ª série e o jardim de infância (GOMES; PACÍFICO, 2014). 

De acordo com Gomes (2007, p. 52) “No início dos anos 40, o professor Leonardo de 

Carvalho mantinha uma escola particular no bairro Caiari, dirigida por sua esposa, a professora 

Lenice Mota de Carvalho, e a professora Aurélia Banfield mantinha a Escola Dr. Artur Lacerda 

Pinheiro, ambas oferecendo o Ensino Primário”. 

Neste nível de aprendizado, o ensino primário tinha como objetivo conceder a este 

público uma formação centrada, de modo que acrescessem este conhecimento no convívio 

familiar, assim como também uma proteção ao seu bem estar na questão de saúde. E os recursos 

destinados a estes, em sua grande maioria, vinham do governo federal, e tinham como 

intencionalidade um ensino de qualidade e a ampliação do mesmo. 
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Enquanto isto, no ano de 1940 foi instituído o curso Normal Rural de recrutamento de 

docentes. O colégio responsável por este curso foi o Nossa Senhora do Calvário, o andamento 

deste ocorria em regime de internato e externato, no entanto o internato era somente para as 

meninas do interior do vale do Guaporé e Mamoré, porém assim que formadas tinham como 

função exercer o magistério em suas localidades (GOMES, 2007). 

Para Almeida (2005) este curso Rural foi aberto na intenção de atender a necessidade 

do povo rural, ainda que estivesse muito além de elucidar o problema educacional.  

Mesmo com o curso vigorando, a região Norte exibe um percentual muito inferior de 

docentes com sua escolaridade e relacionando com o magistério, esta problemática mais 

acentuada acontece no Guaporé. Paiva (1987) diz que esta façanha de Escolas Normais Rurais 

foi recomendada no 1° Congresso Nacional de Ensino Regional que ocorreu em 1934. 

As dificuldades do Guaporé eram imensas no que concerne a educação, as casas 

escolares eram bem precárias além de serem poucas, enfrentavam dificuldade de comunicação, 

pois o único meio de transporte acontecia por navegação e todos estes pontos contribuíam para 

a falta de um bom direcionamento, falta de materiais sendo mais preciso os livros didáticos, ou 

seja, os materiais pedagógicos de maneira geral. Todos esses impasses negativavam um bom 

ensino, e infelizmente estavam à mercê de uma realidade tão dura e cruel, pois não tinham 

autonomia para nenhuma ação, pois dependiam dos estados a qual eram subordinados. 

No período de 1943, marca a data da formação do Território Federal que a partir de 

1956 passou a ser denominado Território Federal de Rondônia em homenagem a Marechal 

Rondon. A criação do Território trouxe algumas melhorias para o ensino, pois segundo Gomes 

e Pacífico (2014, p. 10)  

Visando organizar os serviços públicos locais, o governador, em 25 de 

fevereiro de 1944, criou o Departamento de Educação e, através do Decreto 

Territorial n. 13, de 10 de abril do mesmo ano, aprovou seu regimento, mas 

que foi alterado no ano seguinte, através do Decreto-lei Federal 7.772. 

 

Anteriormente, o sistema de ensino do Guaporé se sujeitava as leis dos estados de Mato 

Grosso e Amazonas, porém com a formação do Território Federal, o departamento de ensino 

promoveu mudanças, objetivando um ensino de qualidade, aumentou os números de escolas 

tendo também como finalidades orientar e fiscalizar qualquer espaço que se propusesse a 

formação do indivíduo (HUGO, 1991). Já em vigor esse novo sistema educacional, a escola 
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Carmela Dutra que é um dos patrimônios históricos do atual estado de Rondônia, foi criada no 

ano de 1947, todavia seu funcionamento veio somente no ano seguinte e de acordo com Gomes 

(2015, p. 116) a finalidade era: 

 
[...] prover a formação do pessoal docente necessário ás escolas primárias do 

Território; desenvolver ou propagar os conhecimentos e técnicas relativas à educação 

da Infância; constituir-se como centro de cultura escolar e extra-escolar de todo o 

Território, esforçando-se sempre por desenvolver a ação conjunta em prol da carreira 

do professor primário. 

 

A escola Carmela Dutra foi criada na cidade de Porto Velho com a oferta do curso 

Normal que tinha a duração de quatro anos, com o intuito de contribuir para a formação de 

normalistas capacitadas, pois o histórico educacional do estado apresenta essa deficiência no 

que tange aos profissionais docentes. 

Este foi um breve histórico de como se constitui a educação no Guaporé, considerado 

tão distante, mas que carecia da implantação de um sistema de ensino que atendesse a população 

que o habitava. A história registra que o começo foi bem precário, porém aos poucos as 

melhorias foram aparecendo e, algumas das instituições educacionais que aqui foram 

apresentadas como Carmela Dutra, Barão do Solimões, Maria Auxiliadora ainda estão com seus 

prédios em pleno funcionamento, resistindo ao longo dos anos e as mudanças realizadas nos 

diferentes regimes implementados. 

 

OS PROFESSORES PRIMÁRIOS DE RONDÔNIA NOS JORNAIS 

 

Os acontecimentos educacionais nos últimos tempos vêm contribuindo para novos 

olhares nas pesquisas, assim também como novas fontes como a imprensa jornalística, que no 

passado era simplesmente esquecida. 

 A imprensa como fonte adquiriu um status de documento importante para se entender 

aspectos do passado que foram registrados quase que em tempo real. Para Schueler (2005, 

p.381). 

A imprensa pedagógica constituía, portanto, um dos veículos de comunicação 

e de debates entre os professores, as autoridades administrativas e as famílias, 

para além de significar um trabalho de reunião e agrupamento de diferentes 

membros do magistério. 
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Entretanto, no período definido nesta pesquisa, optou-se por consultar no Território 

Federal do Guaporé e, posteriormente, estado de Rondônia, não uma imprensa especializada 

nos assuntos educacionais, mas sim os jornais que circulavam periodicamente como o “A 

Tribuna”, o “Guaporé” e o “Alto Madeira”, por meio dos quais as notícias eram veiculadas e 

os assuntos eram os mais diversos. De acordo com Martinez e Porto (2006, p.2006) “Ante a 

ausência de periódicos especializados, no caso, pedagógicos, na região, entende-se que a 

imprensa periódica não especializada de circulação diária pode se apresentar como um campo 

privilegiado de pesquisa”. 

A busca por compreender toda a trajetória da conjuntura pedagógica pela ótica dos 

jornais Rondonienses foi uma estratégia adotada, pois numa entrevista realizada por Gomes 

(2007) constatou-se que não existia uma preocupação com a guarda dos documentos e com a 

memória, o que torna o processo de reconstrução da história mais difícil pela carência de 

informações uma vez que muitos documentos públicos eram incinerados: 

 

Havia um decreto governamental segundo o qual, a cada cinco anos, os 

documentos públicos seriam analisados por uma comissão especialmente 

formada e nomeada para tal fim, e aqueles considerados sem importância 

seriam queimados em solenidade pública. Diz ainda o depoente que, 15 anos 

depois, outra comissão seria nomeada e os documentos restantes passariam 

por uma nova avaliação, os quais de acordo com os resultados, igualmente 

seriam incinerados entende-se que essa prática pouco convencional e 

criminosa vem trazendo ao longo dos anos consequências bastantes negativas 

para a história da região, pois compromete a ação dos historiadores. (GOMES, 

2007, p.14). 

 

O antigo Território Federal do Guaporé foi cenário de vários acontecimentos e no 

passado o atual estado de Rondônia era visto como uma terra propícia para se obter lucro, o que 

atraiu muitos colonizadores no período estudado e quando se passa a analisar as fontes percebe-

se que no ensino era tudo tão precário quanto às fontes que o noticiava. Porém, mesmo com 

todos esses impasses não pode-se negligenciar que no âmbito educacional se faz necessário 

entender todo esse início pedagógico que foi essencial para compreensão de como foi este 

percurso. 

Percebe-se ainda que formar professores e professoras no Território Federal do Guaporé 

era uma missão bem árdua, pois todo o contexto da região era muito carente, no entanto as 
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crianças existentes nesta localidade tinham direito a educação enquanto bem cultural que estava 

sendo negligenciado. 

Como vimos antes, uma proposta de formação de professoras primárias havia sido 

instaurada em décadas anteriores ao período aqui estudado, quando em 1933, Dom Francisco 

Xavier Rey, cria a escola Santa Terezinha destinada ao recrutamento de professoras, em regime 

de internato, somente para as meninas, o que pode ser considerado um privilégio. Dom Rey, 

ensinava boas maneiras para meninas (como usar os talher e comer) ensinava também os 

cânticos religiosos e o currículo era composto pelas disciplinas: português, matemática, religião 

e geografia do Brasil e Ciências, abrangendo até a 5ª série. O dia das provas acontecia sempre 

aos domingos, era também avaliado o comportamento, o asseio e a aplicação das meninas. O 

internato iniciou com 33 alunas, em seguida foi criada a unidade Nossa Senhora do Calvário no 

intuito de qualificar as professoras, tendo no seu currículo o Curso Normal Rural (GOMES, 

2007). Essas tinham como missão retornar a sua localidade e atuar no exercício da docência. 

Segundo Lima (1991) Dom Rey abriu algumas unidades escolares, e já tinha como mestres as 

meninas recém-formadas, os colégios que ficavam localizados no vale dos rios Mamoré e 

Guaporé. Um dado bem interessante neste período é que neste exercício as mulheres eram a 

maioria, sendo prioritário somente meninas no acesso a este internato. 

De acordo com Silva (2002, p. 95), as estatísticas educacionais não deixam dúvidas de 

que a docência dos primeiros anos de escolarização das crianças - aí compreendendo, no caso 

brasileiro, a educação infantil e o ensino de 1ª a 4ª série - é um espaço profissional no qual as 

mulheres reinam absolutas.  

No final do ciclo do internato as meninas apresentavam espetáculos, comédia e 

declamavam poesias para toda população, no término das apresentações, as notas e as 

avaliações eram dadas em público, assim após cinco anos de qualificação as meninas tinham 

como destino a volta a  suas localidades, e como responsabilidade de assumir o exercício do 

magistério (GOMES, 2007). As casas escolares que foram construídas especificamente para 

que as meninas recém qualificadas pudessem exercer a regência tiveram vida muito curta e logo 

sucumbiram com a forte crise do látex, principal meio de sub-existência da região. Das 

instituições criadas, as poucas que resistiram foram a escola Barão de Solimões (pública) e a 

escola Nossa Senhora do Calvário (LIMA, 2004). 
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A escola Barão do Solimões, que atualmente faz parte do estado de Rondônia é uma 

escola pioneira e pública, fazia atendimento as crianças e teve um grande problema, pois no 

começo não havia um local para funcionamento de suas atividades. A história da instituição 

escolar é paralela com a do antigo Território, quando em 1940 o prédio finalmente foi definido, 

depois de diversas manifestações. Um detalhe é que no ano 1942 a merenda escolar foi 

introduzida, sendo que anteriormente os alunos eram obrigados a contribuir com recursos para 

que a alimentação fosse realizada nas escolas. Com base nos jornais analisados, podemos 

perceber que as escolas tinham como um dos recursos financeiros a caixa escolar. Essa caixa 

escolar era uma doação de donos de armazéns, padarias ou mercados e pais que obtinham uma 

condição financeira melhor, com a finalidade de custear despesas como merenda, uniforme 

entre outras despesas tanto da escola quanto de alunos considerados carentes. Abaixo 

transcrevemos uma notícia que ilustra bem isto: 

 
O Dr. Corrêa, representante da cerveja amazonense, offereceu ao Exmo. Sr. Dr. 

Superintendente municipal, a importância de cem mil réis, em nome da firma miranda 

Corrêa & C.a, para o fim de ser destinada ao patrimonio da Caixa escolar. O Dr. 

Superintendente municipal, enviou àquelle illustre cavalheiro um amistoso officio de 

agradecimento levar a a crédito da Caixa escolar, o donativo gentilmente offerecido 

pelos Srs. Miranda Corrêa & Ca. - estamos informados que a commissão promotora 

das festas do 7 de setembro, aqui realisadas no anno findo, vae offereceu o saldo 

existente em poder do respectivo thesoureiro e que orça por cerca de um conto de réis, 

para o patrimônio da Caixa Escolar. Não deixaremos de insistir sobre a necessidade 

de tão útil emprehendimento, merecendo a Superintendência Municipal justo 

emcomios por essa segunda iniciativa em nosso meio. (JORNAL ALTO MADEIRA, 

8/07/1917).  

 

 Para Chartier (1991), a observação da história através de textos nos oportuna conhecer 

características de determinados sujeitos e como estes são representados pela imprensa, no caso 

desta pesquisa as representações que nos interessa nos jornais são as relativas às professoras 

primárias. 

Neste sentido, voltamos nosso olhar para a escola Carmela Dutra, que na história da 

educação e na formação de professoras é tomada como grande referencial, pois foi através desta 

que várias professoras deste estado obtiveram a formação necessária para se constituírem como 

professoras. Um Colégio que hoje apesar de não mais atender as crianças, ainda existe e oferta 

ensino médio, sendo considerado um exemplo de patrimônio que compõe o estado de Rondônia.  

A Escola Normal Regional do Território Federal do Guaporé foi criada através do 

Decreto n. 47 no ano de 1947 e no início funcionava no prédio do Grupo Escolar Duque de 
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Caxias, localizado na Avenida Farquar. Dentre os primeiros alunos matriculados em 1948, 

destacamos os professores e escritores, Abnael Machado de Lima e Lourival Chagas da Silva. 

Somente em 1950, o Governador Joaquim de Araujo Lima determinou a construção de um 

prédio que passou a abrigar a Escola Normal. O projeto arquitetônico foi de autoria do 

engenheiro e arquiteto José Otino de Freitas e a estrutura original baseava-se nas formas de um 

navio. Na imagem abaixo visualiza-se o prédio da referida escola, na década de 1980 com 

algumas alterações na sua estrutura física: 

 

Imagem 01: Escola Carmela Dutra (à direita) década de 1980. 

Fonte: Sepog. 

 

A unidade foi instalada na cidade de Porto Velho e o atendimento em formato de 

internato era restrito somente às meninas, e o de externato para ambos os sexos. Os futuros 

alunos para preenchimento das vagas deviam estar matriculados. Tinha como objetivo atender 

todo o Território. Os requisitos para se integrar ao curso eram: A idade entre 11 e 18 anos, ter 

um bom comportamento, ser brasileiro, não portar nenhum defeito físico, e ser aprovado pelos 

exames de admissão. O curso tinha duração de 4 anos e o mesmo já compunha anexos para 

demonstração das práticas (Jardim de Infância, Grupo Escolar, Escola Isolada). Os alunos eram 

instigados em visitar a biblioteca, visitar os museus entre outros, pois essas técnicas eram 

essenciais aos futuros professores primários. No final desta academia, lhe era concedido o 

certificado de Regente do Ensino Primário. 

Neste período de habilitação era possível perceber que os professores estimulavam os 

alunos a terem acesso aos diferentes espaços para leitura, a visitarem museus e, 

consequentemente, essas práticas seriam conduzidas na sala de aula. Outra característica 
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interessante das escolas deste período é o fato de não ser permitido nenhum tipo de pessoa com 

“defeito físico”, o que acarretaria consequências tanto para a estrutura física dos prédios quanto 

para o exercício da docência. 

Algumas professoras tiveram seu nome marcado na história da educação, e se tornaram 

reconhecidas. Na obra: A Mulher em Rondônia (ALBUQUERQUE, 2006) ressalta algumas 

mulheres que desenvolveram um papel importante em Rondônia, na constituição de um 

contexto que ficou no passado e na memória. Uma das professoras é Aurélia Banfield, que 

segundo o autor, dentre todas as pesquisadas ela foi a mais citada, até mesmo por pessoas mais 

jovens. Lembram-se da mesma, como a professora, que cobrava respeito e disciplina. O 

Falecido Mizael Silva que também foi professor, afirmou ser Banfield um patrimônio, um 

exemplo de professora para os mais jovens, da qual fez parte da primeira turma de professoras 

formadas pelo Instituto Maria Auxiliadora em 1930. No ano de 1940, já enconttava-se 

lecionando e dirigindo uma escola. Banfield é descendente dos “barbadianos”, como eram 

chamados os negros que vieram de Barbados para ajudarem na construção da Estrada de Ferro 

e muito contribuíram para vários setores que promoveram desenvolvimento e progresso no 

estado.  Aurélia Banfield é considerada por muitos pesquisadores como uma mulher que fez da 

sua profissão um verdadeiro Sacerdócio, nunca casou, mas como a mesma afirmava: “Casei 

com o Magistério” (ALBUQUERQUE, 2006). 

Para o desenvolvimento da pesquisa de campo e coleta de todas as notícias sobre 

professoras (es) primárias(os), publicadas no Jornal Alto Madeira entre os anos de 1970 a 1989 

disponíveis na Biblioteca Nacional Digital (BN Digital): 

Utilizou-se a palavra chave “professora” para a busca que identificou 954 (novecentos 

e cinquenta e quatro) resultados; Especificamente, fez-se também a busca com a palavra-chave 

“professora primária” e neste período obteve-se o resultado de três (3) nos anos de 1976, 

n.12304 (p.1), ano de 1981, n.13856 (p.3) e n.1388 (p.7). 

Apesar de o foco ser professores primários, na leitura do material percebeu-se que 

grande parte dos resultados localizados somente com a palavra-chave “professora” se referia a 

professores primários. A leitura possibilitou também localizar o nome de professoras e 

professores. O que possibilitou fazer então uma busca usando o nome específico de cada um 

deles, como foi o caso da  professora Marise Castiel: 
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Quando usamos a palavra chave “Marise Castiel” a busca nos apresenta 236 (duzentos 

e trinta e seis) resultados, compreendidos entres os anos de 1976 a 1984, nos seguintes anos e 

edições:  

a) Quatro (4) resultados no ano de 1976, nas edições de número: 12326, 12327, 12354, 

12403, 12408. 

b) Oitenta e oito (88) resultados no ano de 1981, nas edições de número: 13641, 13645, 

13647, 13651, 13652 (3), 13653, 13360, 13661, 13662, 13663, 13666, 13667 (2), 13668, 13671, 

13672 (2), 13673, 13676, 13677, 13678 (2), 13680, 13687, 13691, 13692, 13694, 13695, 13707, 

13708 (2), 13714, 13732, 13733, 13737, 13738 (2), 13741, 13742, 13744, 13746, 13751, 13754, 

13758, 13759 (2), 13760, 13779, 13788, 13791, 13801, 13805 (2), 13807, 13812, 13813, 13815 

(3), 13816 (2), 13827, 13829, 13835, 13841, 13845, 13852B (2), 13859, 13868, 13878, 13884, 

13886, 13890A, 13893A, 13896A, 13898A, 13891B, 13892B, 13893B, 13899B, 13900, 13901, 

13905, 13914, 13916. 

c) Cento e quatro (104) resultados no ano de 1982, nas edições de número: 13919, 

13925, 13928, 13943, 13948, 13949, 13954, 13955 (2), 13957 (2), 13958, 13960, 13963, 13967, 

13973, 13980, 13982, 13985, 13988, 13989, 13990, 13993, 13994 (2), 13995 (2), 13996, 13997, 

13998, 13999 (2), 14001 (2), 14002, 14004, 14008, 14013, 14015, 14016, 14017, 14021, 14023, 

14029, 14030, 14033 (2), 14034, 14040, 14043, 14051 (2), 14054 (2), 14059, 14065, 14067, 

14069, 14072, 14074A, 14083, 14085, 14088, 14092, 14094, 14103, 14104 (3), 14113, 14118, 

14125, 14126, 14127, 14132, 14133, 14135A, 14138A (2), 14138B, 14140B, 14141 (2), 14142, 

14146, 14149, 14151, 14152 (3), 14153 (2), 14155, 14160(2), 14161 (2), 14162, 14164, 14166, 

14167, 14169, 14171, 14180.  

d) Vinte e seis (26) resultados no ano de 1983, nas edições de número: 14213, 14425, 

1443, 14438, 1448, 14451, 14452, 14453, 14454, 14455, 14475, 14515, 14526, 14551, 14567, 

14574, 14583, 14595 (2), 14626, 14652, 14662, 14664, 14688, 14678B, 14682. 

e) Doze (12) resultados no ano de 1984, nas edições de número: 14690, 14696, 14698, 

14704 (2), 14705, 14708, 14804, 14810, 14811, 14812, 14815,   

Como o índice de informações coletadas foram superiores ao esperado, nos dedicamos 

na análise na coleta sobre a professora Castiel. Isto se justifica pela sua atuação no estado de 

Rondônia, cuja história se mistura com a história da educação deste estado, contribuindo para 
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com capacitação para formar muitos professores considerados leigos na época e tinha 

participação nos espaços de poder.  

Marise Magalhães Costa Castiel chegou em Porto Velho no ano de 1947 e no livro 

memorialístico “Professora Marise Castiel – Rondônia: Educação, Cultura, Política”, escrito 

por sua filha Sandra Castiel Fernandes (2013), nota-se que assim que chegou nestas terras, por 

ter influência política, Marise Castiel contribui e participou da criação da Escola Normal citada 

anteriormente, chamada inicialmente de Escola Normal do Guaporé que foi logo denominada 

de “Carmela Dutra”. 

Quando chegou em Rondônia, Marise Castiel já detinha uma formação como pianista 

pelo Conservatório de Música Carlos Gomes no Pará, além de ter atuado como orientadora 

educacional e professora de história do Brasil.  Permaneceu na capital rondoniense até 1999, 

quando veio a falecer. Seu legado para a história de Rondônia é muito rico pois atuou na 

educação, na cultura, na administração pública e na política, sendo uma peça importante em 

cada um destes segmento. 

No livro de Fernandes (2013), que aborda a problemática da educação nas décadas de 

1960 e 1970, quando os recursos para a educação eram muito escassos para este pedaço da 

região Amazônica, então esquecida pelo governo federal, para absorver centenas de crianças, 

colocando-as em salas de aula, a professora Marise Castiel, capacitava professores leigos, 

montava salas de aulas em tapiris, construídos para esse fim, conscientizava os pais a 

encaminhá-las para a escola, para que assim se desse o processo de aprendizagem. 

O professor e membro da Academia de Letras de Rondônia, Abnael Machado de Lima, 

foi aluno da professora Marise Castiel, e na obra de Fernandes (2013) assim a descreve:  

 
[...] amiga estimada e devotada professora, cuja vida foi empenhada na formação 

moral, ética e cívica dos seus discípulos e dos jovens; que buscou fazer da escola um 

instrumento de formação integral de homens e mulheres cônscios de seus deveres e 

obrigações para com a família, íntegros no desempenho profissional e imprescindíveis 

ao desenvolvimento social. 

 

Observamos no registro acima que no ano de 1982 o Jornal o Alto Madeira registrou 

mais de cem vezes a palavra “Marise Castiel”, possivelmente, pelo fato de neste período a 

professora ter se candidatado ao cargo de deputada estadual, da qual não obteve êxito. Mas 

atuou na política como vereadora pelo município de Porto Velho. 
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Além do Jornal Alto Madeira, nos outros jornais consultados O Guaporé e o A Tribuna 

também trazem muitos registros sobre os professores primários e sobre a Professora Marise 

Castiel. Os registros do O Guaporé em geral traziam informações sobre diferentes aspectos da 

educação como: pagamento ao funcionalismo público; contratação e concurso para professores; 

debates promovido pela classe docente; merenda escolar; investimentos do poder público com 

a implantação de programas de ações educativas e culturais; construção de prédios e reformas 

nos estabelecimentos escolares; realização de atividades para os alunos nas colônias de férias; 

capacitação de professores leigos para lecionarem de 1a a 4a série; cursos de metodologia de 

ensino; greve de professores; a falta de professores em algumas escolas e o que gerou de 

problema na visão da imprensa; material escolar distribuído pela secretaria de educação; sobre 

a Associação Rondoniense de professores e os movimentos realizados em torno da classe; 

precariedade na limpeza de prédios que abrigavam as escolas; reclamações de comunidades 

ribeirinhas que clamavam por construção de escolas;  exposições documentais com desenhos 

realizados por crianças de escolas públicas; sobre crianças carentes e o Programa de 

Atendimento Informal ao Pré-escolar; pré-escolar e ensino especial de crianças; concurso de 

leitura para crianças; trabalhos desenvolvidos por alunos com orientação dos professores; 

escolas urbanas e rurais. Enfim, o aglomerado de informações que foram coletados por um lado 

foi visto com algo positivo, por se tratar de uma imprensa periódica não especializada e por 

outro lado trouxe um complicador para pesquisa pelo curto período de tempo e pela escassez 

de ferramentas, que é ler todo o material, produzir análise e publicar os dados. 

 

Conclusão 

 

Em relação aos Jornais conseguimos identificar muitos aspectos que rementem aos 

professores primários durante as décadas de 1940 a 1980. Foi possível ainda perceber os 

espaços de atuação, pois além dos nomes dos professores os jornais citavam os nomes das 

escolas, as regiões que estavam localizadas o que estavam ensinando os materiais didáticos que 

eram distribuídos para as escolas, os movimentos em torno da classe docente como um todo e 

de muitas outras práticas que constituíam os professores do período estudado. 

Infelizmente, só conseguimos manusear e ler três títulos de jornais que foram publicados 

e que se encontram preservados nos diferentes acervos, seja da capital Porto Velho ou Nacional.  
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A pesquisa nos ajudou a compreender todos os percalços que historicamente marcaram 

esse contexto educacional, e sua grande importante para nossa atualidade, pois tem muitos 

aspectos que acabaram refletindo na contemporaneidade, e outros que, se romperam com o 

passar dos anos. Espero que esta pesquisa possa motivar outros pesquisadores a mergulhar na 

história da educação e, possivelmente, agregar novas descobertas, assim como também almejo 

que a investigação favoreça a compreensão dos trilhos percorridos.  
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GT 03: Formação e Trabalho Docente 

 
RESUMO: Trata-se de divulgação de parte dos resultados do projeto institucional intitulado Trabalho Docente 

no Atendimento Educacional Especializado (AEE): Uso das Tecnologias Assistivas e das Experiências 

Matemáticas, cujo objetivo foi compreender o trabalho docente realizado no A.E.E., desenvolvido em Salas de 

Recursos Multifuncionais (SRM) das Escolas Públicas do Município de Rio Branco (AC). Neste documento, será 

divulgada a análise de entrevistas e questionários realizados com vinte e seis professores e com o gestor da 

Educação Especial na Perspectiva Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Rio Branco (AC). Os 

resultados preliminares indicaram que a formação inicial e continuada dos professores pesquisados atende às 

prerrogativas da Resolução nº 02/2001, além de que o trabalho é multifuncional, considerando-se as prerrogativas 

da Resolução nº 04/2009 e Decreto nº 7611/2012, ou seja, um mesmo professor está trabalhando com todas as 

condições heterogêneas da modalidade de Educação Especial, não se especializando e se aprofundando em apenas 

uma condição humana. As principais dificuldades no trabalho relacionam-se a questões ligadas a comportamentos 

familiares dos estudantes; infraestruturais das Escolas; interfaces com as equipes técnico-pedagógicas; 

dificuldades de aceitação das diferenças nas salas comuns; número excessivo de estudantes por sala; inexperiência 

profissional e ausência de entrosamento professor do AEE e professor da sala de aula comum. Conclui-se, portanto, 

que o trabalho docente, na perspectiva das Políticas Nacionais Educacionais, embora encontrasse suporte na Rede 

Municipal de Ensino, com o apoio de outros profissionais, ainda se encontra com as características multifuncionais 

e generalistas. 

 

Palavras-chave: Trabalho Docente. Atendimento Educacional Especializado. Rio Branco (AC). 

 

ABSTRACT: It is about dissemination of part of the results of the institutional project entitled Teaching Work in 

Specialized Educational Service (AEE): Use of Assistive Technologies and Mathematical Experiences, whose 

objective was to understand the teaching work carried out in the AEE, developed in Multifunctional Resource 

Rooms (SRM) of the Public Schools of the Municipality of Rio Branco (AC). In this document, the analysis of 

interviews and questionnaires conducted with twenty-six teachers and with the Special Education Manager in the 

Inclusive Perspective of the Municipal Secretary of Education of Rio Branco (AC) will be disclosed. Preliminary 

results indicated that the initial and continuing training of the teachers studied meets the prerogatives of Resolution 

02/2001, in addition to that the work is multifunctional, considering the prerogatives of Resolution 04/2009 and 

Decree No. 7611/2012, or the same teacher is working with all the heterogeneous conditions of the Special 

Education modality, not specializing and deepening in only one human condition. The main difficulties at work 

are related to issues related to the students' family behavior; infrastructures of the Schools; interfaces with the 

technical-pedagogical teams; difficulties in accepting differences in common rooms; excessive number of students 

per room; professional inexperience and absence of teacher liaison of the AEE and teacher of the common 
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classroom. It is concluded, therefore, that the teaching work, in the perspective of the National Educational 

Policies, although it was supported in the Municipal Education Network, with the support of other professionals, 

still has the multifunctional and generalist characteristics. 

 

Keywords: Teaching Work. Specialized Educational Service. Rio Branco (AC) 

 

Introdução 

O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um serviço previsto desde a 

Constituição de 1988, a pessoas com deficiência, entretanto, por meio de outros documentos 

legais, tais como a Resolução nº 04/2009 e o Decreto nº 7611/2011, por exemplo, foi estendido 

a pessoas com Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e Altas Habilidades 

Superdotação (AHSD). Os serviços são complementares para o caso dos estudantes com 

deficiência ou TGD e suplementares para os com AHSD e são oferecidos, preferencialmente, 

em Salas de Recursos Multifuncionais (SRM) de Escolas Públicas, embora as Instituições 

Especializadas em Educação Especial possam ofertá-los, também. Sua disponibilização é 

obrigatória aos Sistemas de Ensino e facultativa a matrícula, de acordo com o entendimento 

familiar. Deste modo, depende, em considerável escala, dos mecanismos utilizados pela equipe 

escolar, para a adoção do serviço, no âmbito cultural da comunidade local.  

A questão orientadora desta pesquisa prende-se ao fato de que se observa, em todo o 

país, nas Instituições de Educação Superior (IES), professores/pesquisadores aprofundando-se 

em apenas uma condição heterogênea humana, como, por exemplo, pesquisadores da área de 

educação para pessoas com surdez, ou para pessoas com deficiência visual e baixa-visão, ou 

com deficiência intelectual, ou deficiência física, ou Tecnologia Assistiva, ou Espectro do 

Autismo, ou seja, apenas uma das muitas áreas que se pode explorar para compreender os 

processos de ensino, de aprendizagem, de desenvolvimento humano, de interações sociais, 

dentre outros.  

No caso dos professores lotados no AEE, isso não ocorre. Embora a legislação não se 

oponha, exigindo apenas o modelo de formação (Resolução nº 02/2001), os processos de 

trabalho que se tem observado, nas Escolas, perpassam pela generalização do trabalho na 

Educação Especial. Um mesmo profissional está disponível para atender qualquer condição 

humana, dependendo, apenas, das matrículas e das necessidades das comunidades escolares 
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onde o professor está disponibilizado para executar o atendimento. Optou-se por compreender, 

então, como esse atendimento está sendo efetivado. 

No caso da Tecnologia Assistiva (TA), trata-se de uma área de pesquisas e estudos 

multidisciplinar (SANTAROSA, 2010) ou interdisciplinar (BERSCH, 2017), de acordo com o 

entendimento de seus pressupostos teóricos e práticos. No que se refere a TA como recursos, 

serviços, estratégias e símbolos, o Ministério da Educação, desde 2005, tem efetivado acordos 

de cooperação técnica com os Governos Estaduais e Municipais, onde tem disponibilizado 

mobiliários, equipamentos eletrônicos e TA, conforme as informações disponibilizadas no 

Censo Escolar, variando o kit de acordo com as condições humanas identificadas nos dados 

censitários de cada Escola. Identificar como os professores estão utilizando tais equipamentos 

que demandam alguma formação foi uma das prerrogativas desta pesquisa, também. 

As experiências matemáticas que se pretendeu identificar foram embasadas em 

experiências socioculturais que os Estudantes Público-Alvo da Educação Especial (EPAEE) 

podem já ter construídas e que, caberia ao professor do AEE, estimulá-las e dar sentido à 

aprendizagem na sala de aula, com o professor regente, seja nos anos iniciais, licenciado em 

Pedagogia, seja nos anos finais do Ensino Fundamental e de todo o Ensino Médio, licenciado 

em Matemática. Acreditando que a passagem do pensamento concreto ao pensamento abstrato 

das crianças no processo de ensino e aprendizagem da matemática que proporcionam e 

fundamentam a caminhada ao mundo das ideias podem ser facilitados pelos recursos lúdicos 

oferecidos pelas Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC), tornando esse 

procedimento mais prazeroso e significativo para as crianças. 

A relevância desta pesquisa prende-se a questões históricas, de averiguação da 

precarização, proletarização, profissionalização e profissionalidade do trabalho docente, 

identificando se houve alterações na condução desse processo, junto à classe docente. Deste 

modo, a categoria destacada no presente trabalho refere-se às dificuldades do trabalho docente, 

especificamente. 

 

O Trabalho Docente no Atendimento Educacional Especializado: Políticas Educacionais 

 

O trabalho docente, na perspectiva da pedagogia crítico-social dos conteúdos 

(LIBÂNIO, 1985), adotada no projeto de pesquisa institucional, teve, como base, a concepção 
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de que caberia à Escola, a difusão dos conteúdos vinculados à realidade social dos estudantes; 

os conteúdos seriam os constituídos pela sociedade, ao longo de sua história, tido, inclusive, 

como patrimônio da humanidade; o trabalho do professor seria “garantir a ligação dos 

conhecimentos universais com a experiência concreta dos alunos (continuidade) e, de outro 

lado, ajudá-los a ultrapassar os limites de sua experiência cotidiana (ruptura)” (SAVIANI, 2013, 

p. 419-420). 

Interligando-se essa perspectiva do trabalho docente às Diretrizes Operacionais para o 

AEE na Educação Básica, contempladas na Resolução nº 4/2009, que instituiu competência aos 

professores executores desse serviço, em seu artigo 13, tem-se:  

 
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos 

pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as 

necessidades específicas dos alunos público-alvo da Educação 

Especial;  

II – elaborar e executar plano de AEE, avaliando a funcionalidade e a 

aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;  

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de 

recursos multifuncionais;  

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino 

regular, bem como em outros ambientes da escola;  

V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de 

estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;  

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno;  

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar 

habilidades funcionais dos alunos, promovendo autonomia e 

participação;  

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula 

comum, visando à disponibilização dos serviços, dos recursos 

pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a 

participação dos alunos nas atividades escolares (BRASIL, 2010, p. 8). 

  

 O que se poderia esperar do seu trabalho seria utilizar os conhecimentos universais, 

interligá-los às suas experiências concretas do cotidiano, auxiliando-os a ultrapassar os limites 

estabelecidos, até então, promovendo, desta forma, a ruptura com o estado que antecedesse a 

ação pedagógica, no AEE.  

 As múltiplas funções se referem desde o acolhimento, passando-se por uma avaliação 

ou não, porque, por vezes, o estudante é matriculado com a avaliação efetivada ou não, com 
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laudo médico ou não, dependendo, portanto, das linhas gerais traçadas por meio de normas 

técnicas, pelo Sistema de Ensino a que se está subordinado. 

 No tocante ao uso que os professores do AEE podem fazer das tecnologias assistivas 

como recursos, símbolos, serviços e estratégias, é possível verificar que para pessoas com 

necessidades motoras, por exemplo, existem opções de acessibilidade no sistema operacional, 

simuladores virtuais, simulador de teclado (ex. Teclado Amigo/UFRJ); para pessoas com 

limitações visuais: leitores de tela (Dosvox, Virtual Vision, Jaws), ampliadores de tela (Lunar 

95, Zoom Text Windows, Magic Deluxe, LP DOS Deluxe, Visability), hardware (Braille 

Falado e Braillle Lite 18, Teclado Falado, Scanner, Monitor, Linha Braillle); para surdos e 

deficientes auditivos: Software de escrita da língua de sinais (Sign Writer, Projeto SignNet, 

SW-Edit, Sign Talk, SignPuddle 1.5), Teclado Virtual para a Escrita da LIBRAS, Rybená; para 

pessoas com necessidades de comunicação alternativa e aumentativa (CAA) com símbolos 

(gestos, vocalização, sinais, fotos e imagens), recursos (prancha, álbum, software, vocalizador, 

preditores de textos), técnicas (apontar, acompanhar, segurar, escanear, etc) e estratégias (uso 

em histórias de faz de conta, brincadeiras, imitações); Programas de Estratégias Linguísticas 

(softwares educativos de teoria e prática); Programas para desenvolvimento da fala 

(sintetizadores); Programas para aprendizagem de outros sistemas de comunicação (Softwares: 

Comunique e Amplisoft) (SANTAROSA, 2010). 

 O uso dessas tecnologias assistivas demandam a articulação e mobilização de saberes 

que, devido aos avanços tecnológicos, por vezes, as formações iniciais e continuadas não 

acompanharam e não conseguem acompanhar essas urgências nas demandas profissionais do 

professor, em seu ambiente de trabalho, mesmo porque tais equipamentos e recursos, em sua 

quase maioria, procedem do Ministério da Educação, ou seja, vem diretamente de Brasília, 

cabendo aos governos parceiros locais, providenciarem as devidas formações para o manuseio 

de tais tecnologias. 

As dificuldades encontradas pelos professores para a utilização das novas tecnologias 

têm amparo na seguinte afirmação: 

 
Uma realidade com a qual o professor depara atualmente é caracterizada pela chegada 

de novas tecnologias (computador, Internet, vídeo, televisão) na escola, que apontam 

novos desafios para a comunidade escolar. O que fazer diante desse novo cenário? De 

repente, o professor que, confortavelmente, desenvolvia sua ação pedagógica – tal 

como havia sido preparado durante sua vida acadêmica e pela sua experiência em sala 
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de aula – se vê diante de uma situação que implica novas aprendizagens e mudanças 

na prática pedagógica. (PRADO, 2009, p.4). 

 

Essa preocupação remete a redefinição do projeto de formação do professor tanto inicial 

como continuada. Grande parte dos professores lotados nas salas de Recursos (SRM), tem a sua 

formação inicial em pedagogia. Durante o curso de licenciatura em Pedagogia, por exemplo, 

são oferecidos componentes curriculares na área de Fundamentos em Educação Especial e 

Ensino de Matemática, além de outros concernentes à investigação e práticas educativas. 

Será utilizada a definição dada por Libâneo (2004) para entender Formação Inicial e 

Formação Continuada: 

 
O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a formação inicial. A 

formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos destinados 

à formação profissional, completados por estágios. A formação continuada é o 

prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento profissional teórico e 

prático no próprio contexto de trabalho e o desenvolvimento de uma cultura geral mais 

ampla, para além do exercício profissional (p. 227). 

 

A formação continuada deve fazer parte do ato de se tornar professor, diariamente, 

procurando melhorar e/ou mudar sua prática, acreditando-se na formação como processo 

contínuo, considerando-se que um professor nunca estará formado (OLIVEIRA, 2008).  

Segundo Penteado (2004), considerando os buracos na formação inicial a formação 

continuada se faz urgente e necessária para o envolvimento dos professores na introdução das 

TIC nas escolas. 

 

Metodologia  

 

A metodologia entendida como procedimento de pesquisa se fundamenta no método 

materialismo histórico dialético porque este possibilita romper a barreira das manifestações 

aparentes do fenômeno entendido como pseudoconcreticidade indo até a sua essência 

decompondo suas partes compreendendo-as em suas conexões internas articulando-as e 

retomando a análise do todo do objeto de estudo (KOSIK, 2004). 

Em concordância com Demo (1989) a metodologia é entendida como o conhecimento 

crítico do caminho do processo científico, indagando e questionando acerca de seus limites e 

possibilidades. Assim, realizamos um estudo cuja abordagem foi qualitativa que em perspectiva 

considerou: 
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a coleta de uma variedade de materiais empíricos – estudo de casos; experiência 

pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e produções 

culturais; textos observacionais/registros de campo; históricos interativos e visuais – 

que descrevem momentos significativos rotineiros e problemáticos na vida dos 

indivíduos. Portanto, os pesquisadores dessa área utilizam uma ampla variedade de 

práticas interpretativas interligadas na esperança de sempre conseguirem 

compreender melhor o assunto que está ao seu alcance. (DENZIN; LINCOLN. et al. 

2006, p. 17) 

 
Quanto aos aspectos metodológicos, utilizou-se entrevistas semiestruturadas e 

questionários como instrumento de coleta de dados. A opção metodológica pelo uso da 

entrevista semiestruturada se justifica tendo em vista que ela “[...] 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). Também como técnica de pesquisa utilizou a 

observação sistemática da prática docente nas salas de recursos. Sobre a rigorosidade desse 

método, Lüdke e André (1986, p. 25) advertem que “para que se torne um instrumento válido 

e fidedigno de investigação científica, a observação precisa ser antes de tudo controlada e 

sistemática. Isso implica a existência de um planejamento cuidadoso do trabalho e uma 

preparação rigorosa do observador”. Para tanto, as observações tiveram como instrumento um 

roteiro planejado e sistematizado que foi utilizado pelos pesquisadores em todas as observações. 

Destaca-se que as observações foram registradas de forma descritiva em um diário de bordo 

para futuras reflexões e análises. 

Fizeram parte da pesquisa vinte e seis professores que atuavam em salas de AEE nas 

escolas municipais da zona urbana de Rio Branco (AC) e o Coordenador da Educação/Inclusiva 

da Secretaria Municipal da Educação (SEME) de Rio Branco (AC) . 

O corpus da presente pesquisa, foi constituído pelas legislações nacional e municipal 

relativas à Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, registros escolares, entrevistas com o 

Coordenador da Educação/Inclusiva da SEME de Rio Branco (AC), bem como com os 

professores do AEE, que trabalham nas SRM, através de questionários e observações planejadas 

e sistematizadas, afim de averiguar a formação inicial, continuada/complementar, jornada de 

trabalho dentre outras informações. 

 O primeiro procedimento adotado foi obter a autorização do Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos, cuja aprovação se deu no segundo semestre de 2017. 



 

538 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

Procedeu-se à Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2009), por meio da análise 

categorial temática. Após uma leitura flutuante, identificou-se a seguinte categoria, que se 

pretende destacar neste artigo: Dificuldades no Trabalho Docente no AEE. 

 

Dificuldades no Trabalho Docente dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Rio 

Branco (AC)  

 

Procedida à entrevista com Coordenador da Educação/Inclusiva da SEME, verificou-se 

avanços na contratação de profissionais especializados, com vistas a dar suporte à Educação 

Especial na Perspectiva Inclusiva.  

Desde 2011 contratam-se professores para o AEE. Entretanto, a Lei Municipal nº 2127 

de 14 de Setembro de 2015 criou o cargo de professor do Atendimento Educacional 

Especializado. Previu, no total, seis cargos efetivos para dar suporte à Educação Especial na 

Perspectiva Inclusiva. Há um cuidador pessoal que auxilia o estudante com deficiência física, 

dentro de sala de aula; o professor bilíngue, com formação em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS); o professor mediador, que faz mediação didático-pedagógicas, adequações nos 

materiais pedagógicos e planejamento junto aos professores das salas comuns, para pessoas de 

Deficiência Visual, Intelectual, TGD e TDAH; há professores que acompanham estudantes com 

Deficiência Visual desde a Educação Infantil até os anos finais na Rede Municipal de Ensino; 

equipe de profissionais para o atendimento pedagógico domiciliar formada por profissionais da 

área da Educação Física, Psicologia, Estimulação Precoce e Especialista em Autismo. É um 

avanço na legislação municipal, no que se refere a profissionais da educação para trabalharem, 

especificamente, na modalidade de Educação Especial. 

De acordo com as entrevistas junto aos professores que executavam o AEE, as principais 

dificuldades encontradas foram: pais que ocultam as deficiências dos próprios filhos ou que não 

aceitam as deficiências nos filhos; preconceito, por parte dos próprios colegas e amigos dos 

Estudantes Público-Alvo da Educação Especial (EPAEE); a falta de comparecimento dos 

EPAEE nos atendimentos, porque os pais não dão muita importância ao serviço prestado no 

AEE; ausência de infraestrutura na SRM/Escola para o atendimento às necessidades peculiares 

e inerentes; no contexto geral, há equipes de coordenações pedagógicas menos flexíveis para 

com esse trabalho específico; os pais não compreendem seus filhos; demanda de aceitação dos 
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EPAEE, por parte dos professores das salas comuns; excesso quantitativo de EPAEE para 

apenas um professor do AEE; estudantes que não apresentam laudo médico; falta de 

experiência, em geral, para atender as diferentes condições especiais dos EPAEE; os 

professores das salas de aulas comuns não se sentem a vontade com a presença dos professores 

do AEE, nos acompanhamentos necessários em sala de aula; ter um psicólogo para auxiliar a 

conexão entre família e professores; demandam conhecimentos nas áreas da Psicologia e da 

Medicina, bem como sobre cada deficiência e os possíveis modelos de atendimentos a cada 

especificidade; necessitam de práticas de montagem de materiais e outras oficinas que possam 

sustentar suas práticas educativas, principalmente no que se refere aos conhecimentos 

embasadores e teóricos que sustentem suas práticas. 

 Analisando-se cada queixa do professor de AEE, observa-se que há uma lacuna, que é 

histórica, quanto a participação das famílias. É facultativa às famílias a matrícula. Quando os 

professores reclamam das ausências dos estudantes ao AEE, culpabilizando as famílias, o que, 

talvez, eles não compreendam é que essas famílias pertencem a classes economicamente menos 

favorecidas, dependendo da regularidade e assiduidade em seus ambientes de trabalho, 

principalmente se trabalham no mercado informal. Associado ao fato de que os EPAEE 

demandam atendimentos diversos na área da Saúde, Previdência Social, Serviço Social, dentre 

outros e, considerando-se que o estudante já frequenta o Ensino Regular Comum, urge 

pesquisas sobre as expectativas que as famílias criam, em relação à educação escolar de seus 

filhos, ou mesmo, o quão pode ser significativo o AEE para propiciar vida autônoma e funcional 

dos EPAEE. De acordo com os documentos legais, este atendimento visa dar autonomia e 

funcionalidade dentro e fora do ambiente escolar. Deste modo, a conscientização familiar, por 

meio dos mecanismos da Escola, poderia contribuir para sanar essa deficiência, na participação 

dos estudantes. 

 Os professores reclamaram da falta de infraestrutura. As Escolas devem disponibilizar 

espaços físicos e professores, o Ministério da Educação, os móveis, os equipamentos e as 

tecnologias assistivas. É certo que muitos espaços se diferem de outros porque dependem da 

própria equipe de gestão escolar e do apoio que oferecem às necessidades estruturais, que 

devem ser informadas pelos professores e pela equipe técnico-pedagógica. Uma equipe gestora 

pode potencializar ou dificultar a execução do trabalho. Sensibilizar essa equipe pode, também, 
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ser um aspecto a ser considerado, nas ações para o cumprimento das metas das Políticas 

Públicas adotadas pelo Sistema de Ensino.  

 A conexão entre o serviço do AEE e a coordenação pedagógica é uma questão polêmica 

no que se refere a formação, à compreensão do trabalho de cada esfera. Coordenar o ensino é 

atividade inerente da coordenação pedagógica. Entretanto, devido a maior parte das atividades 

serem de apagar fogo no interior da Escola, a maior parte das equipes pouco se empenham em 

conhecer essa atividade docente, deixando o especialista em Educação Especial solto, sem o 

apoio pedagógico, que poderia ser, também, da equipe de Orientação Educacional. Essas 

questões diferem de Escola para Escola, dependendo da formação e da compreensão de seus 

profissionais a respeito da Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. 

 Outra queixa, apresentada na pesquisa, é quanto ao número excessivo de estudantes, 

matriculados no AEE, sob a responsabilidade de um único professor. Observou-se que apenas 

um professor trabalha em cada SRM. Deste modo, é certo que o mesmo deve dominar todas as 

especificidades de cada deficiência, cada TGD, saber lidar com cada área de AHSD. Isso não 

ocorre nas IES, nos grupos de pesquisas. Cada pesquisador desloca seus estudos para apenas 

uma área. A dificuldade é o professor do AEE não ter tempo  para dedicar-se em estudos de 

casos específicos de seus estudantes. Aliás, estudos de casos ele realiza, mas não com muita 

profundidade em assuntos pedagógicos de uma condição ou duas. Isso o torna generalista em 

Educação Especial. Qual profissional da Educação estaria disponível para realizar esses estudos 

específicos que requer cada condição humana? Ao professor do AEE deveria ser dada essa 

oportunidade de distribuir polos de atendimentos, de acordo com as especialidades 

profissionais. 

 Outras queixas se referem à ausência de entrosamento e entendimento sobre as atuações 

profissionais de cada parte, bem como da responsabilidade em relação ao professor da sala 

comum, da sala do AEE, da equipe técnico-pedagógica, da equipe gestora e da família. A gestão 

democrática está em processo. As formações para gestores devem estar, também, ocorrendo. 

Trata-se de queixas de outras regiões, como o que ficou evidenciado em Rondônia (BATISTA, 

2013).  

 Sobre ter ou não laudo médico, nas questões pedagógicas e de fundamentação teórica, 

mais uma vez se retrata a ausência de conexão entre as partes que compõem o corpo técnico da 

Secretaria Municipal de Educação até o último cidadão da comunidade escolar. É bom receber 
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um laudo médico que define o cidadão, mas seres-humanos, em atividade de aprendizagem, 

dependem de interações sociais e de propostas pedagógicas embasadas em determinados 

pressupostos teóricos. Percebe-se a fragilidade na formação inicial e continuada dos 

professores, evidenciando uma desconexão entre as partes profissionais que compõem a Escola. 

Considerando-se que o AEE é um serviço recente, disponibilizado pelo MEC a partir de 2005 

e, especificamente nas Escolas do Município de Rio Branco (AC) há menos de uma década, 

entende-se que os pontos principais a serem tratados são formação continuada e gestão 

democrática participativa. Esta última, tem sido institucionalizada como princípio 

constitucional (BASTOS, 2002), ocorre que as alterações são, de certa forma, morosas nas suas 

concretizações.  

 

Conclusão 

 

 Considerando-se a categoria temática central que se pretendeu elucidar, neste artigo: 

dificuldades do trabalho docente, no campo específico do AEE, desenvolvidos nas SRM, 

compreende-se que as Políticas Municipais na modalidade de Educação Especial tem adotado 

as ações das Políticas Nacionais da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 

implementando no quesito que se refere a disponibilização de outros profissionais nas Escolas, 

com vistas a garantir suporte nos processos inclusivos educacionais. Esta questão é considerada 

relevante e significativa no cenário nacional. De acordo com o gestor da Educação 

Especial/Inclusiva da SEME Rio Branco (AC), essa iniciativa colocou a Rede Municipal de 

Ensino da Capital do Acre em terceiro lugar, no âmbito nacional da Educação 

Especial/Inclusiva, no que concerne aos avanços na contratação de pessoal. 

 Pela análise formulada nas discussões, compreendeu-se que o processo de gestão 

democrática, com a participação das famílias e de todos os profissionais da Escola, quando 

alcançar seu êxito, dizimará com a maior parte das queixas docentes, em relação ao serviço de 

AEE, pois elas se referem a ausência de participação das equipes gestoras, técnico-pedagógicas 

e famílias, num trabalho conectado em que cada qual pudesse se comprometer com as 

especificidades de suas responsabilidades familiares e profissionais. 

 Outros enfoques analisados, dizem respeito a ausência de conhecimentos e experiências, 

por parte dos professores. Equipes multidisciplinares poderiam solucionar tais necessidades. 
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Como promover acordos de parcerias entre as áreas de Saúde e de Educação, se as duas áreas 

carecem de investimentos para propiciarem qualidades nos atendimentos? Como elucidar as 

dúvidas dos professores, se não com a formação continuada? Deste modo, compreende-se que 

o segundo e último aspecto conclusivo referente às queixas docentes, dizem respeito à formação 

continuada. 
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GT 03. Formação e Trabalho Docente 

 
RESUMO: Esse artigo tem como objetivo uma revisão de literatura sobre as práticas pedagógicas dos docentes 

do ensino superior mediante a inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) como recurso 

auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. O material para a revisão foi selecionado na base eletrônica de 

dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e nos periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal do Nível Superior (CAPES), publicados nos últimos 10 anos, em português. Com os resultados 

apresentados, conclui-se que as TICs estarão ainda mais presentes não só no dia a dia, mas principalmente, no 

contexto educacional do estudante, ou seja, é preciso que o docente do ensino superior esteja preparado para 

acompanhar esse movimento tecnológico tendo pensamento e posicionamento crítico e inovador em sua prática 

pedagógica, juntamente com as instituições de ensino superior. 

 

Palavras-chave: Prática docente. Tecnologias da informação e comunicação (TICs). Ensino superior.  

 

ABSTRACT: This article aims to review the literature about pedagogical practices of the teachers of the higher 

education through the insertion of Information and Communication Technologies (ICTs) as an auxiliary resource 

in the teaching and learning process. The material for the review was selected from the electronic database of 

Scientific Electronic Library Online (SciELO) and the journals of the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

do Nível Superiror (CAPES) published in the last 10 years, in Portuguese. With the results presented, it is 

concluded that ICTs will be even more present not only in the day-to-day, but mainly in the educational context 

of the student, therefore it is necessary that the higher education teacher is prepared to follow this technological 

movement having thinking and critical and innovative positioning in their pedagogical practice, together with 

higher education institutions. 

 

Keywords: Teaching practice. Information and communication technologies (ICTs). Higher education. 

 

Introdução 

Desde a vinda da Família Real para o Brasil, em 1808, o trabalho docente vem passando 

por mudanças. Naquela época, o magistério era considerado como uma vocação sacerdotal, o 

professor era visto como aquele que “professava a fé”. Com isso, quando houve uma ampliação 

do acesso à escola para a população, foi apenas para aqueles que eram denominados de “os 

escolhidos”. 

Na década de 1970, os professores eram considerados de classe média, tinham bons 

salários e conseguiam sobreviver. No entanto, houve uma proletarização da profissão docente 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVy8uGy8DTAhVFEpAKHQy6CGYQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org%2F&usg=AFQjCNEnNAurIe91oKP97ilFH9ltH9ncGA
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e os homens não viam mais nenhuma vantagem em ser professor, o que resultou em um 

movimento, uma concessão do Estado para que as mulheres começassem a sair de seu papel de 

“donas de casa” e começassem a se inserir no mercado de trabalho. O processo era visto como 

a realização de uma vocação, a mulher havia nascido para ser mãe, ou seja, nasceu para o 

cuidado dos filhos e esse cuidado materno seria transferido também para o contexto escolar. 

Nos anos de 1980, ocorreu o reconhecimento da condição profissional do docente. No entanto, 

a movimentação dos professores em busca de uma consolidação profissional não foi suficiente 

para acarretar uma grande mudança (HYPÓLITO, 1997). 

O Capitalismo trouxe o que pode ser chamado de universalização do ensino, tornando o 

ensino comum a todos, garantindo que todos tivessem uma oportunidade para estudar. A partir 

disso, aconteceu uma massificação do ensino, a escola passou a ser “para todos”, mas sem se 

democratizar, sem alterar o contexto pedagógico e estrutural para abranger tantos alunos. Os 

professores se viam obrigados a assumir demandas que seriam de outros profissionais e 

acabavam tendo que deixar de lado, em muitos momentos, o real papel de educador. 

As Reformas Educacionais de 1990 trouxeram grandes mudanças no trabalho docente, 

como por exemplo, exigências cada vez mais rígidas quanto a uma boa qualificação do 

profissional, cobranças que não levavam em consideração o contexto precário em que os 

professores trabalhavam (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009). 

Houve pouco avanço no tocante às condições de trabalho, por exemplo, em relação à 

estrutura física das escolas, ocorrendo assim, um aumento nas responsabilidades dos docentes. 

Por conta disso, aconteceu o que Garcia e Anadon (2009, p.71) chamam de intensificação do 

trabalho docente: 

 
[...] o fenômeno da ampliação das responsabilidades e atribuições no cotidiano escolar 

dos professores considerando o mesmo tempo de trabalho, indo além das tarefas 

instrucionais e pedagógicas, para abarcar as questões de administração e gestão da 

escola e o desenvolvimento de atividades de formação que lhes proporcionem rever 

habilidades e competências necessárias para educar as novas gerações de acordo com 

as demandas do mercado.  

 

Em meio às mudanças citadas, há aquela que gradativamente vem fazendo parte do 

contexto educacional, as chamadas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Quanto 

à tecnologia, Masetto (2012, p. 139) afirma que 
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[...] apresenta-se como meio, como instrumento para colaborar no desenvolvimento 

do processo de aprendizagem. A tecnologia reveste-se de um valor relativo e 

dependente desse processo. [...] Não é a tecnologia que vai resolver ou solucionar o 

problema educacional do Brasil. Poderá colaborar, no entanto, se for usada 

adequadamente, para o desenvolvimento educacional de nossos estudantes.   

 

A partir das mudanças tecnológicas, como por exemplo, o uso do computador em sala 

de aula, os professores começaram a sentir necessidade de se familiarizarem com a sua 

utilização como meio auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Não se podia mais ignorar 

a influência da tecnologia no processo educacional, e por isso, era preciso repensar as práticas 

pedagógicas de forma que contribuíssem com esse processo. 

 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 

Belloni (2009, p. 21) vem conceituando as tecnologias da informação e comunicação 

como: 

 
[...] o resultado da fusão de três grandes vertentes técnicas: a informática, as 

telecomunicações e as mídias eletrônicas. As possibilidades são infinitas e 

inexploradas, e vão desde as “casas ou automóveis inteligentes” até os androides reais 

e virtuais para finalidades diversas, incluindo toda a diversidade dos jogos online. 

 

Não é de hoje que pesquisas referentes ao uso das TICs vêm sendo realizadas. O 

interesse pelo tema aumenta com o passar do tempo, assim como a necessidade de sua inserção 

nas instituições de ensino superior, situação que acaba alterando a forma como os docentes 

planejam sua prática pedagógica. No entanto, a utilização das TICs na prática docente tem se 

mostrado um desafio permanente a ser explorado, considerando que exige mudanças 

importantes por parte dos envolvidos, ou seja, dos professores, instituições e alunos. No 

cotidiano das Instituições de Ensino Superior (IES), Souza e Monteiro (2015, p. 613) afirmam 

que 

 
[...] os docentes são os profissionais que têm maior aproximação com os discentes, 

cabendo a eles, dentre outros papéis, transitarem pelo universo da informação, 

transmitirem informação, possibilitarem conhecimento e criarem estratégias de busca 

capazes de viabilizar o fluxo de informação e comunicação com seus discentes. 

 

Dentre as finalidades da universidade, segundo Pimenta e Anastasiou (2002, p. 102-

103) encontra-se 
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[...] a criação, o desenvolvimento, a transmissão e a crítica da ciência, da técnica e da 

cultura; a preparação para o exercício de atividades profissionais que exijam a 

aplicação de conhecimentos e métodos científicos e para criação artística; o apoio 

científico e técnico ao desenvolvimento cultural, social e econômico das sociedades. 

 

Acredita-se que as TICs podem ser vistas como um instrumento de auxílio no processo 

de ensino e aprendizagem, não como substituto do professor, pois o conhecimento não deriva 

somente de uma tecnologia, mas sim, do conjunto de aptidões e competências que capacitam 

os docentes a educar de uma maneira mais efetiva. As atuais TICs provocam a necessidade de 

constante superação do saber, de forma que se deve buscar novos caminhos de influência e 

abertura do conhecimento (PEREIRA et al, 2015). 

Em uma sociedade informatizada, as instituições de ensino acabam se sentindo 

pressionadas, principalmente as de ensino superior, para que também utilizem esses recursos 

no seu processo de ensino e aprendizagem, pois os estudantes, diferente do contexto escolar, já 

chegam à universidade provenientes de um contexto tecnológico, o que facilita a exigência 

quanto ao uso das tecnologias. 

A utilização das TICs pode representar não somente a revolução na organização do 

trabalho docente e nos métodos de ensino e aprendizagem, mas na possibilidade efetiva de 

custos mais baratos e de uma democratização do acesso ao ensino superior (BENINI; 

FERNANDES; ARAUJO, 2015). 

O docente contemporâneo deve utilizar os recursos tecnológicos disponíveis, como 

aliados em sua tarefa de facilitador da aprendizagem, quebrando assim, as barreiras do 

conservadorismo e superando as limitações diárias, buscando modelos eficazes com o intuito 

de promover um ensino e uma aprendizagem de qualidade e de modo efetivo (SOUSA; 

EGÍDIO, 2016). No entanto, para sua atuação profissional, a utilização das TICs pode acabar 

demandando ainda mais a formação continuada dos professores, por meio da própria prática e 

participação em eventos na área na qual atuam (PRETTO; RICCIO, 2010). 

Tardif (2002, p. 234-235) faz um paralelo entre a teoria e a prática docente, analisando 

que 

 
[...] o trabalho dos professores de profissão deve ser considerado como um espaço 

prático específico de produção, de transformações e de mobilização de saberes e, 

portanto, de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos ao ofício de 

professor. Essa perspectiva equivale a fazer do professor – tal como professor 

universitário ou o pesquisador da educação – um sujeito do conhecimento, um ator 

que desenvolve e possui sempre teorias, conhecimentos e saberes de sua própria ação. 
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O professor universitário é desafiado, cotidianamente, pela rapidez com que os recursos 

tecnológicos evoluem e permitem novas formas de acesso à informação e comunicação. Usar o 

computador, por exemplo, como uma ferramenta de apoio no processo de ensino e 

aprendizagem é transformar a relação já existente entre professor e aluno, permitindo o uso de 

TICs, tanto em sala de aula tradicional quanto nas atividades de pesquisa e complementação 

dos estudos fora dela, como projetos de pesquisa, estimulando o discente a buscar novas 

informações e a construir o seu próprio conhecimento (JÚNIOR; MALUSÁ; OLIVEIRA, 

2015). Preocupar-se com a realidade na qual a educação faz parte é um dos primeiros passos 

para ajustar o mundo acadêmico com o mundo do trabalho e com a realidade dos próprios 

alunos (SLOMSKI, 2016). 

O docente, para trabalhar com aulas inovadoras usando as TICs, precisa desenvolver 

novas competências e habilidades, como por exemplo: ser um coordenador de aprendizagem, 

um sujeito que está aberto à aprendizagem, que aprende com seus alunos; que constrói novas 

habilidades no seu percurso formativo. Ele necessita saber usar as TICs na perspectiva mais 

didática possível, construindo uma proposta pedagógica que valorize a autonomia do aluno, a 

construção coletiva e a autoria dos envolvidos; necessita também valorizar a construção do 

conhecimento em detrimento da mera reprodução de informações, modelo ainda muito presente 

nas práticas pedagógicas atuais com ou sem as TICs (MERCADO, 2016). 

A partir do exposto, o presente artigo tem o intuito de apresentar, por meio de uma 

revisão de literatura, as práticas pedagógicas dos docentes do ensino superior mediante a 

inserção das TICs como recurso para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem. Espera-

se com isso, contribuir para um maior entendimento das possibilidades de uso das tecnologias 

na educação do ensino superior e também o papel que essas tecnologias desempenham na 

construção do conhecimento dos estudantes. 

 

Método 

 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura. O material para a revisão foi selecionado 

na base eletrônica de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO) e nos periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES). 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVy8uGy8DTAhVFEpAKHQy6CGYQFgg2MAM&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.org%2F&usg=AFQjCNEnNAurIe91oKP97ilFH9ltH9ncGA
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Durante as buscas foram utilizados os descritores: trabalho docente e a inserção das 

tecnologias. Em um primeiro momento, com esses termos foram encontrados 293 artigos na 

CAPES, em inglês, espanhol e português. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados 

entre os anos de 2007 a 2016; optou-se por aqueles que apresentavam o contexto do ensino 

superior e o idioma em português. Foram utilizados os seguintes critérios de exclusão: artigos 

que traziam o contexto do ensino infantil, fundamental e médio; e, os que não estavam dentro 

de publicações nacionais.  

Após a leitura dos artigos, oito foram escolhidos, pois se relacionavam com o tema do 

presente artigo. A seguir, por meio de uma tabela para auxiliar, serão apontados os autores, os 

títulos e os anos da publicação de cada um dos artigos selecionados para a presente revisão de 

literatura. 

 

Tabela 1: Artigos selecionados na revisão 

Autores/as Título Ano 

PRETTO, N. L.; RICCIO, 

N. C. R. A. 

A formação continuada de professores 

universitários e as tecnologias digitais. 

2010 

JÚNIOR, W. M. P.; 

MALUSÁ, S.; OLIVEIRA, 

G. S. de. 

Docência universitária a distância: um estudo 

sobre o processo de ensino-aprendizagem na 

modalidade semipresencial. 

2015 

BENINI, E. G.; 

FERNANDES, M. D. E; 

ARAUJO, C. B. Z. M. 

Educação a distância: configurações, políticas e 

contradições engendradas no trabalho docente. 

2015 

SOUZA, M. N. A. de; 

MONTEIRO, A. J. 

Os docentes da Universidade Federal do Ceará e 

a utilização de alguns dos recursos do sistema 

integrado de gestão de atividades acadêmica 

(SIGAA). 

2015 

PEREIRA, T. A. et al. Uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação por Professores da Área da Saúde 

da Universidade Federal de São Paulo. 

2015 

SOUSA, D. M. M.; 

EGÍDIO, I. V. 

Avaliação dos docentes e futuros docentes, quanto 

ao conhecimento e utilização de mídias 

interativas nas práticas pedagógicas. 

2016 

MERCADO, L. P. L. 

  

Metodologias de ensino com tecnologias da 

informação e comunicação no ensino jurídico.  

2016 

SLOMSKI, V. G. et al. Tecnologias e mediação pedagógica na educação 

superior a distância. 

2016 

 
Fonte: Elaborada pela própria autora 
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Resultados e discussões 

 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) podem ser vistas como a base dos 

discursos e das práticas sobre a democratização do acesso ao ensino superior. Contudo, essa 

democratização tem causado incoerências, como por exemplo, a intensificação, a alienação e a 

precarização do trabalho do professor (BENINI; FERNANDES; ARAUJO, 2015). Portanto, 

mesmo sendo importante a inserção das tecnologias como ferramentas para auxiliar no processo 

de ensino e aprendizagem, não se pode deixar de considerar que, por conta de uma má utilização 

das mesmas, em algumas situações, podem ocorrer práticas pedagógicas precárias e, 

consequentemente, pode ser que estas cheguem a ocasionar uma intensificação do trabalho 

docente. 

Apesar de tantas pesquisas sendo realizadas, ainda hoje as TICs são aceitas pelos 

professores apenas como meio auxiliar em sala de aula, como afirmam Slomski et al (2016, p. 

132) 

 
As mídias digitais são vistas pelos docentes ainda como instrumentos didáticos 

apenas, fato que dificulta uma leitura mais crítica das tecnologias e a exploração 

de todo o potencial que possuem, principalmente como meio de expressão e de 

produção cultural. 

 

Ainda não há um efetivo emprego das TICs, pois os docentes sabem que necessitam 

utilizar, mas sem um contexto institucional e até mesmo governamental que facilite a aplicação 

dessas tecnologias, poderá não haver uma eficaz utilização. Existe uma valorização quanto ao 

uso das TICs no ensino superior, porém, a sua prática ainda é insuficiente para o contexto atual. 

Algumas dificuldades enfrentadas pelos professores, como por exemplo, a baixa formação 

docente para o uso da tecnologia, pouco investimento da instituição e tempo limitado dos 

docentes, seriam questões importantes para serem mudadas no tocante a uma efetiva utilização 

das TICs (PEREIRA et al, 2015). 

Em meio a tantos avanços tecnológicos, Sousa e Egídio (2016, p. 56) defendem que 

 
[...] é notória as dificuldades que os docentes possuem na utilização dos recursos 

tecnológicos, gerando a insegurança e o medo, o que os levam muitas vezes a sua não 

utilização, pois é percebido que alguns alunos têm mais conhecimento sobre o uso dos 

recursos que os próprios professores. 
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É importante salientar que o implemento das TICs como apoio às atividades em sala de 

aula se constitui em mais um uso instrumental das mesmas. No entanto, não se pode deixar de 

reconhecer que este pode se constituir num passo inicial para a inserção dos docentes no campo 

e, com isso, demandando mais ainda a sua formação continuada para sua atuação profissional 

(PRETTO; RICCIO, 2010). 

As modificações provocadas pelo avanço da tecnologia exigem uma maior qualidade na 

formação docente e, consequentemente, uma maior exigência em sua prática. Por isso, não basta 

capacitar o professor para utilizar as tecnologias, é necessário garantir uma formação para uma 

postura crítica diante dessa realidade. Uma alteração do cenário atual exige uma mobilização 

de todos os atores no processo educacional, ou seja, as instituições, os docentes e os alunos, 

para uma readequação do ensino superior (PRETTO; RICCIO, 2010). 

Para que haja domínio e integração das TICs na educação, é preciso programar ações 

efetivas para dotar os docentes de habilidades para o melhor aproveitamento das tecnologias a 

fim de obter resultados mais satisfatórios no processo de ensino e aprendizagem, assegurando 

que os saberes necessários à prática docente estejam sempre em reconstrução. A mudança do 

paradigma educacional, portanto, é necessária perante os novos recursos didáticos e recentes 

tecnologias da informação (PEREIRA et al, 2015). Os docentes precisam estar preparados e se 

sentirem participantes de maneira efetiva e produtiva do desafio que é a utilização das TICs 

que, gradativamente, vem alterando e modificando suas práticas pedagógicas. 

Segundo Sousa e Egídio (2016, p. 61) “[...] o docente, frente a tantas mudanças, pode 

se sentir pressionado a se manter capacitado para dar conta de todas as demandas do processo 

de ensino e aprendizagem.” No entanto, não se pode ignorar que o trabalho docente está inserido 

em várias contingências, como por exemplo, o professor ter que fazer o papel de outros 

profissionais dentro da instituição, e essas questões precisam ser levadas em consideração para 

que seja possível a compreensão de como se dá o processo de incorporação das tecnologias no 

contexto da aprendizagem. 

O avanço das TICs exige do docente um esforço para compreender as oportunidades 

ocasionadas pelo uso desses instrumentos, assim como o funcionamento deles. A maioria dos 

estudantes possui acesso às TICs e estão habituados a utilizá-las para se comunicar no seu dia 

a dia (JÚNIOR; MALUSÁ; OLIVEIRA, 2015). Considera-se, portanto, que os alunos chegarão 

ao contexto educacional do ensino superior cada vez mais envolvidos com as TICs, deste modo, 
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os docentes necessitam de capacitação e incentivo para a utilização dos recursos tecnológicos 

em sala de aula.  

Para os professores, na sua prática docente, segundo Mercado (2016, p. 291) 

 
[...] as diferentes estratégias didáticas abrem uma gama de ferramentas de 

desenvolvimento criativo e inovador que possibilita o desenvolvimento profissional e 

uma melhor qualidade da aprendizagem, mediam um processo catalisador do 

desenvolvimento profissional e de mudanças na cultura de seu trabalho. 

 

A prática docente estimula uma visão crítica e fornece ao professor os meios para 

desenvolver o pensamento autônomo de seus alunos, facilitando a dinâmica de uma formação 

participante, entre professor e estudante. Estar em contínua formação sugere que haja 

investimento pessoal, trabalho criativo e independente de cada docente. 

Em um mundo cada vez mais movido por inovações tecnológicas, as tecnologias ligadas 

à educação ainda têm um longo caminho a percorrer. Outro ponto importante a ser analisado é 

o aumento considerável das possibilidades de acesso à informação, e é certo que não se faz 

educação sem informação. Embora a implementação das tecnologias na educação ainda 

demande tempo e siga ocupando lugar de menos relevância no processo educativo, seu uso 

apresenta inegáveis benefícios, como por exemplo, ser um ambiente dinâmico para transmitir 

de maneira eficaz os conteúdos pedagógicos e promover a motivação dos alunos por meio da 

novidade e de grandes facilidades de se navegar em pesquisas (SOUZA; MONTEIRO, 2015). 

 

Considerações finais 

 

Com a composição do presente artigo, fica evidente que vem ocorrendo uma grande 

preocupação das pesquisas em relação à inserção das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) como instrumentos que acabam alterando as práticas pedagógicas dos 

docentes do ensino superior. 

No entanto, mesmo sendo um tema que foi e ainda vem sendo bastante discutido, ainda 

há lacunas que necessitam ser verificadas, como por exemplo, a efetiva utilização das TICs. 

Não haverá uma concretização das mesmas, se não houver uma formação docente de qualidade. 

Para que ocorra uma formação docente de qualidade é preciso que aconteça uma modificação 

geral de todo o cenário educacional e também com os seus envolvidos diretos, ou seja, as 
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instituições, os docentes e também os alunos. Espera-se com isso que as tecnologias sejam 

integradas aos processos de formação continuada de professores, multiplicando informações e 

acenando para novos rumos no cenário educativo. 

Por fim, acredita-se que as TICs estarão ainda mais presentes não só no dia a dia, mas 

principalmente, no contexto educacional do estudante, ou seja, é preciso que o docente do 

ensino superior esteja preparado para acompanhar esse movimento tecnológico tendo 

pensamento e posicionamento crítico e inovador em sua prática pedagógica, juntamente com 

as instituições de ensino superior. 
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GT 03: Formação e trabalho Docente 

 

RESUMO: O presente texto tratará de questões inerentes aos processos de inclusão socioeducacional, com ênfase 

nos direitos básicos do cidadão, na condição escolar e seu papel de seleção e negação na/para a sociedade, a partir 

dos conceitos de cidadania, moral e ética numa concepção pós-marxista, aliada as relações sócioafetivas que cada 

indivíduo nutre e seus elementos corruptíveis que apresentam ao longo da sua vida. É uma reflexão breve sobre os 

atuais modelos de formação docente e sua posterior prática na sala de aula e sua função social em prol a 

transformação do cenário contemporâneo. Logo, seu objetivo será o de conduzir – educadores, acadêmicos e 

demais profissionais da educação, a uma autorreflexão e ao redirecionamento da sua formação e prática funcional. 

Para tanto, buscou suporte teórico em pensadores, como: BEAUCLAIR(1992 e 2007); BOURDIEU(1992);  

FOUCAULT(1987);  FREIRE(2002); FRIGOTTO(1995); GUTIÈRREZ & PRADO(1999); LAURENTI & 

SOUZA(2004);  LIBÂNEO(1994);  MAHONEY(1993);  MORIN(2000); PARO(2001) e outros que carreguem 

em seu discurso e concepção teórica, o desejo de mudança social por meio de uma educação transformadora. Por 

isto, fez-se uso método empírico, por acreditar que o conhecimento é produzido, a partir da experiência sensorial 

por este motivo serão citadas narrativas vividas em determinados contextos educacionais e escolares. Desse modo, 

desse modo, contribuir significativamente na prática docente, seja daqueles em atuação ou que ingressam a cada 

novo período letivo. 

 

Palavras-chave: Formação docente. Trabalho docente. Mudança socioeducacional. 

 

ABSTRACT: The present text will deal with issues inherent to socio-educational inclusion processes, with 

emphasis on the basic rights of the citizen, on the school condition and its role of selection and denial in / from 

society, from the concepts of citizenship, morality and ethics in a post-Marxist conception, allied to the social-

affective relations that each individual nourishes and its corruptible elements that present throughout his life. It is 

a brief reflection on the current models of teacher education and its subsequent practice in the classroom and its 

social function in favor of the transformation of the contemporary scenario. Therefore, its objective will be to lead 

- educators, academics and other professionals of education, to a self-reflection and the redirection of its formation 

and functional practice. For that, he sought theoretical support from thinkers, such as: BEAUCLAIR (1992 and 

2007); BOURDIEU (1992); FOUCAULT (1987); FREIRE (2002); FRIGOTTO (1995); GUTIÈRREZ & PRADO 

(1999); LAURENTI & SOUZA (2004); LIBANEO (1994); MAHONEY (1993); MORIN (2000); PARO (2001) 

and others who carry in their discourse and theoretical conception the desire for social change through a 

transformative education. For this reason, it was made use of empirical method, for believing that knowledge is 

produced, from the sensory experience for this reason will be mentioned narratives lived in certain educational 

and scholastic contexts. This way, in this way, to contribute significantly in the teaching practice, either of those 

in action or that enter each new period of education. 

 

Keywords: Teacher training. Teaching work. Socio-educational change. 
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Introdução 

O espaço escolar tem sido tema de diversos escritos nas últimas décadas, os quais 

tendem a defendê-lo, acusá-lo, culpá-lo, negá-lo ou mesmo invisibilizá-lo frente às variações 

econômicas, tecnológicas, comunicacionais e os interesses de uma minoria pertencente a uma 

classe dominante. 

Desse modo, deve-se ressaltar que o presente instrumento, ora em elaboração é, 

também, resultado parcial de umas três décadas de pesquisas e observações em sala de aula, na 

condição de gestor e técnica institucional, não que isto signifique muita coisa, mas ajudará na 

expectativa daqueles que estão ou ingressarão nessa área.   

Nesse sentido, é importante reconhecer - desde o instante que se assume o compromisso 

social e profissional para com as causas de uma educação comprometida com uma formação 

plena da humanidade e do ser humano, em especial, que a escola é um espaço privilegiado de 

encontro das diferenças, onde os mecanismos de inclusão e exclusão são visíveis aos olhos e 

ouvidos do educador-pesquisador, quanto o será prático e vivencial na sociedade. 

Logo, as colocações e posicionamentos apresentados deverão contribuir com o 

enriquecimento pessoal e profissional e, tendo esta uma proposta dialógica, estaremos a 

disposição às criticas e sugestões que possam surgir, bem como colaboração de um trabalho 

mútuo e cooperativo em prol de dias melhores para a educação e a formação do ser humano. 

Conceituações e Fundamentos Teóricos 

Desde os mais remotos tempos, a sociedade tem buscado meios para sua evolução e 

desenvolvimento da espécie. Entretanto, o que muito é percebido é o massacre do homem pelo 

próprio homem, em função da anulação do outro e em favor de si próprio. 

Comumente ouve-se a afirmativa de que o sujeito não se é preconceituoso ou 

discriminador. No entanto, na primeira situação que ele teve de sair dos limites das suas 

cavernas interiores passou a perceber com indiferença, repúdio ou nojo para com aquele ser que 

é diferente ou foge as regras estabelecidas pela sociedade dominante. Não é difícil relatar casos 

de pessoas instruídas e elegantes agindo dessa forma, e eu neste momento. Certamente, 

enquanto autor deste texto, também age desse mesmíssimo modo, por acreditar numa verdade 
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que o próprio estabeleceu e as segue com precisão, dada as experiências e formações que adveio 

da sua existência e respectivas experiências. 

O que se deseja, em dado instante, é admitir que todos somos frutos do meio e, superar 

tais limites exigem esforços além dos imaginados. Isto porque é muito mais cômodo 

permanecermos como estamos, na denominada nossa zona de conforto - reduzidos a si mesmos 

e crentes ao que falam e fazem sem questionamentos ou críticas. 

A mudança exige leitura de mundo, pesquisa constante e uma sensibilidade que poucos 

conseguem alcançar, uma vez que a euforia pelo consumo somado ao desejo de ter, abandona-

se facilmente a ideia de sermos simplesmente seres humanos e com data de validade bem 

estabelecida, pois, na cultura ocidental, poucos passam dos 100 anos de idade. 

 Pensa-se então, que construir valores humanos mais justos, fraternos e igualitários seja 

a alternativa para uma sociedade melhor. Sócrates já sugeriu isso, há 24 séculos pelo menos, 

quando propunha a discussão nas “polis” que objetivavam a busca pelo bom senso nas práticas 

sociais “comunas” dos seus habitantes, e assim se estabelecia a afetiva democracia. 

 No entanto, o processo de individualização e institucionalização do sujeito, ao longo da 

História, deixou o sujeito – indivíduo ou ser humano como classificado; cada vez mais distante 

um do todo no cotidiano das suas vidas comuns, onde se encontram pessoas que sequer sabem 

o que são e o que fazem com as suas vidas. Existe ainda, uma preocupação tão somente consigo 

que a ideia de grupo nem passa por sua mente, visto que não sabem ao menos o quê são e quanto 

poderia agregar de valor na vida do outro. 

 Seguindo, nessa lógica histórica de individualização do ser humano, damo-nos conta 

que se passou a ser contado, socialmente, como mais um ou menos um entre os iguais. Ou seja, 

não foram estabelecidas particularidades e somos identificados apenas pelos nossos números 

de Cadastro de Pessoas Físicas - CPF’s, como se não fossem pessoas com nomes e sobrenomes 

e singularidades. Fazendo-se, portanto, sentissem número ou apenas mais um dentro de um 

universo vazio e cheio de caminhos desiguais, sem rumo ou direção exata. Na escola, nos 

hospitais e até nos centros de reabilitação se recebe um número pelo qual são identificados. 

Dessa maneira já não se tem mais um nome, uma família ou uma origem. Passam a serem 

atendidos, chamados e classificados pelo número que lhes deram. 

 Nessa perspectiva, tornam-se compreensíveis os motivos pelos quais os processos de 

globalização chegaram à escola. Alias tudo passa pela escola supostamente globalizada, desde 
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as normas de condutas sociais até os maiores e expressivos casos de inclusão e exclusão social 

passam por ela, ou por acaso os apenados nunca passaram pelo espaço escolar? 

Claro que sim! E por inúmeras ausências educativas, falta de orientação devida e 

compreensão social, se deram conta que seria “mais fácil” não está na escola, afinal ouve-se 

com frequência dos alunos, em especial, daqueles que estão nas redes mantidas pelo sistema 

público: 

 

“–  ao terminar o Ensino Médio, nunca mais na vida desejarei passar na frente de uma 

escola, imagine ter que cursar a faculdade, jamais!” 

Ou 

“– sem uniforme não entra na escola. Volte para casa e venha, amanhã, vestindo seu 

uniforme escolar.”  

“Ora! Se não se tem um projeto de vida para, que estudar? ” 

 

Diante disto, caso os educadores não consigam ir além do repasse de conteúdos, atos 

ditatoriais e outros, em momento algum terão colaborado com o avanço da sociedade, 

principalmente daqueles cidadãos oriundos da base da pirâmide. Terá, simplesmente, efetivado 

a exclusão, a invisibilidade da sua existência e da classe social. Afinal, se quem vai à escola é 

o uniforme e não o aluno, parece não fazer sentido à existência da escola.  Ressalta-se que não 

se é contra o isso do uniforme escolar, mas é necessário um levantamento socioeconômico 

prévio dos alunos para que se detectem as possibilidades de tal exigência ser comprida, do 

contrário, vale por em prática às noções de sabedoria e de razoabilidade. 

Todavia, sabe-se que na escola, o interesse pela uniformização, foi uma maneira de 

perceber a todos como iguais, quando a diferença é importante para o crescimento do grupo. 

Por outro lado, observa-se que tais exigências têm fortalecido as indústrias têxteis, fazendo-as 

mais produtivas e menos responsáveis socioambientalmente. 

Entretanto, lendo as teorias pedagogistas e das ciências da educação, saber-se-á que 

solidariedade, humildade, respeito e sensibilização precisam ser uma constante na vida humana. 

E, não estando à escola a serviço destes feitos, da transformação social e da evolução humana, 

sua existência, mais uma vez, será inexistente. Infelizmente, nesse sentido a escola se 

autoafirma como um espaço de domesticação, seleção, classificação e exclusão dos indivíduos 

em prol da sua manipulação pelos mais “expert”.  

Em outros termos, esses indivíduos são “lesados” dos seus direitos. Por isto Bourdieu 

(1992) afirme que esses seres sequer têm tempo, nas suas vidas para pensar ou questionar tais 
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condições, uma vez que trabalham “desgraçadamente” para seu sustento e da sua família. 

Deixam seus lares cedo e a educação familiar inexiste, uma vez que trabalham até 16 horas por 

dia, por salários desumanos. 

Seguindo esta linha de pensamento, o linguista Noan Chomsky (1999) afirma que “a 

população não sabe o que está acontecendo, nem ao menos sabe que não sabe”, pois “sentem 

que nada funciona para elas. E não funciona mesmo. Elas nem mesmo sabem o que está 

acontecendo no remoto e secreto nível da tomada de decisão” e afirma pelo fato de tantas 

pessoas passando fome que sequer tem tempo para pensar em tudo que se discute socialmente, 

imaginem se pararão para pensa nos conteúdos dados em sala de aula, pois vivem pensando tão 

somente nas questões mais emergenciais das suas vidas, em especial, sanar a fome e garantir 

sua subsistência de alguma maneira e a perspectiva de se dar bem na vida sem medir 

consequência, o que agrava ainda mais a condição do Brasil. 

Afinal,  

em muitas sociedades, como a brasileira, onde as relações de poder tradicionalmente 

sempre se caracterizam pela ilegalidade e pelo arbítrio ao qual a maioria da população 

deve submeter-se, as práticas autoritárias não são afetadas pelas mudanças 

institucionais, nem pelas eleições livres e competitivas”. (DORNELLES, 1989, p. 46 

) 

 

Nesse sentido, pode-se citar ainda Foucault (1987) quando faz referências acerca do 

processo disciplinar. Sim, viver do modo exposto acima é viver o processo do modelo fabril, 

uma vez que separam ou agrupam pessoas, sejam na sociedade, seja nos lares que habitam já 

que reproduzem tais modelos no cotidiano familiar, inclusive no espaço escolar. Constituem 

assim, na família e na sociedade pessoas dóceis, frágeis e submissas que acatam como certos 

ou verdadeiros os pensamentos e posicionamentos daquele “mais poderoso”; sejam eles pais, 

mães, professores e/ou patrões. 

Foucault (2000) afirma também, que esse modelo de construção humana é altamente 

benéfico, pois produzirá o modelo de homem para o bom andamento industrial e social, 

estabelecido pelo capitalismo. Daí a afirmativa que a escola reproduz este modelo humano -  

disciplinado, passivo que não exige ou não cobra seus direitos, por falta de esclarecimento sobre 

tais questões ou (re)agem meramente de modo instintivo e impensado, sendo manipulado pelos 

interesses alheios. 

Regras de Convivência na Escola 
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A primeira iniciativa escolar deveria ser a de esclarecer a intencionalidade da construção 

do espaço escolar. De certo, ele não surge à toa. Também não é para todos, tampouco é 

igualitário, como se difunde e se propaga. Se assim fosse, não se existiriam tantas pessoas fora 

dela e sua contribuição social seria muito maior que apenas repassar conteúdos, seria de fato 

formar seres humanos para uma vida digna e plena. 

Diante da falta de informação e esclarecimentos devidos, torna-se difícil estabelecer 

regras de convívio, se não se é capaz de lidar com as diferenças, pois tais regras têm sua base 

exatamente aí - no reconhecimento das singularidades e na capacidade de superação pessoal 

para lidar com tais diferenças. É na verdade, a arte do encontro que acontece do aprender com 

a oportunidade de reaprender com o novo que chaga e invade o ser humano, a escola, a igreja 

ou a comunidade. 

Imagine-se podendo aprender com as experiências individuais e coletivas?! Sua 

diversidade cultural?! Quantas terminologias poderiam surgir de um dialogo entre pessoas de 

diferentes regiões ou países? É necessário, portanto, possibilitar a difusão dos conhecimentos e 

saberes no espaço escolar para que venhamos diminuir os preconceitos de gênero, étnicos, 

religiosos, culturais e outros. Nessa premissa mora uma oportunidade para reflexão coletiva em 

prol da melhoria da coletividade e, consequentemente a redefinição do espaço escolar. 

Reconhecer que o outro é tão cidadão quanto o outro, quanto você. Que se os alunos e 

suas famílias assim se reconhecerem, grandes feitos se colherá num futuro próximo. Deve-se 

perceber que o novo pode ser bom, que a resistência nos causa prejuízos grandiosos e 

dependendo que prejuízos sejam estes, jamais se poderá superá-los. Afinal, não se vive para o 

ontem, mas em função de um amanhã que sempre virá e nas vidas daqueles que nos sucederam 

nesse processo sócio-histórico. 

Deve-se considerar o erro em função da melhoria humana, seja no âmbito pessoal e/ou 

profissional. Que não se morra por isso, mas deve-se ter a chance de crescer sobre aquele erro, 

com acertos futuros e se tornar melhores, pois a perda é uma constante na vida de todo ser 

humano.  

A sociedade do consumo e o posicionamento ferrenho do capitalismo exigem que se 

ganhe em tudo e que a condição do perdedor é sempre a do outro, nunca a do poderoso ou 

dominador. Como se para que o vencedor do primeiro lugar ganhasse não houvesse a 

necessidade dos demais competidores. Parece óbvio, mas se ele ganhou foi porque muitos 
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perderam. Afinal, não há louros para perdedores da/na vida, mas só para vencedores, é isto que 

defende o processo de globalização. 

Por incrível que pareça não funciona desse modo sempre, quantos são os voluntários 

existentes neste Planeta? Quantos buscam forças para superar um câncer, a AIDS, dificuldades 

financeiras, de moradia e outros e são vencedores, pois lutam em favor da vida, ainda que seja 

da sua própria? A vida ensina com seus acontecimentos, não se deve ter dúvida acerca disso. 

Entretanto é preciso se colocar a disposição do seu ensino-aprendizagem, pois o viver se tornará 

melhor. Terá mais sentido, mais valor, mais importância. 

Nesse contexto, não se pode esquecer que a vida também impõe regras, visto que o viver 

é em função do coletivo e não do particular. Jamais se conseguirá viver sem a companhia ou a 

simples existência de outros e dos valores que essas pessoas terão nas vidas uns dos outros e 

quais importâncias resultarão na coletividade. 

As regras de convivência são uma constante. Que se faça uso delas em favor do coletivo, 

das diferenças, pois, não se sabe quem as criou, tampouco se sabe por que perduram por séculos, 

mas é preciso questioná-las, respeitá-las e reconstruí-las, se necessário. Desse modo, busque-

se, portanto, alternativas de respostas na observação, nas pesquisas e nas diversas leituras. 

De certo, se não encontrar respostas, que possa considerá-las em função do crescimento 

enquanto espécie. Ser-se-á melhor e se terá mais a oferecer, afinal a vida não exige tanto como 

se imagina, pois se ontem foi ensinado que algo não era possível, quem sabe amanhã não o 

será? Porque o amanhã traz a oportunidade de negar tudo o que antes era afirmado, enquanto 

verdade e vice-versa. Assim, deve-se considerar e respeitar as regras antes estabelecidas, mas 

permitir questiona-las, de modo que possam evoluir e se reconstruam continuadamente. 

Afetividade nas relações de amorosidade no espaço escolar 

 A uniformização e o ideal de aluno, professor, escola e família estabelecidos 

socialmente indefiniram por muitas vezes o real sentido que o conjunto de todos estes elementos 

pode provocar em prol da melhoria das relações sociais. O modelo de individualização, antes 

discutido e historicamente estabelecido por nossa sociedade também impede de se ver além de 

instituições. Entretanto, é possível redimensionar tudo isto e garantir um futuro social melhor, 

visto que “... não há nenhuma novidade em pensar na aprendizagem do amor, pois desde o 
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início do desenvolvimento da humanidade neste planeta, esta tem sido a grande meta para o 

viver conjunto”. (BEAUCLAIR, 2007). 

Nessa linha de pensamento, convém questionar, inicialmente a vida, a origem e a 

evolução, não dos signos, mas dos significados propriamente dos termos que se tornam pessoa 

ou organização de pessoas, bem como, a certeza que é preciso conhecer os alunos: quais suas 

condições sociais? No que acreditam e o que querem da vida, do mundo, das coisas? 

Reconhecer que seus universos, além da escola, são riquíssimos em experiências e precisam ser 

contemplados e respeitados no espaço escolar. Uma vez que se afirma que a escola é a extensão 

das suas casas, quando se sabe que não as são vistos que em determinadas organizações – 

escola, família, igreja, e outros, encontram-se verdadeiras desordens e, são essas desordens que 

desnorteiam as vidas de qualquer aluno, professor ou demais agente escolar. 

Devem ser questionados acerca do que gostam ou do que não gostam, considerando que 

tão pouco se conhece das suas famílias e quando a escola sabe, na maioria das vezes, compete 

tão somente ao serviço de orientação educacional, como se o professor não precisasse colaborar 

na sua formação. É preciso saber o quanto conhecem e sabem sobre determinado conteúdo, ao 

passo que se abram espaços para discussão dessas temáticas na sala de aula, objetivando a 

socialização de tais informações. Destacar e valorizar os relatos das suas vivencias também é 

importante. Afinal, qual professor nunca foi conselheiro ou orientador numa tomada de decisão 

de algum aluno na sua vida funcional? 

Na era das tecnologias, do conhecimento e da informação, quantos ex-alunos se 

tornaram próximos novamente? Quantos não passaram a reconstruir ilusões sociais; 

empreendendo no ramo empresarial; colegas de trabalho; pesquisadores em um projeto comum. 

Inúmeros são os exemplos de carinho e afetividade demonstrados diariamente, pois, os sites de 

relacionamentos, os e-mails e a internet com um todo, não podem ser crucificados como sendo 

algo ruim, colaboram no resgate de laços afetivos afetados pelo distanciamento ou ausência de 

informações que possibilitassem a comunicação. 

Concernente ao professor, pouco ou quase nada se sabe sobre a vida deste. A sociedade 

o vê aos extremos ou é o coitadinho e miserável ou é o intelectual que precisa ser respeitado 

como celebridade, pois possui o título de doutor ou pós-doutor em alguma especialidade, como 

se isto fosse o máximo. Muitos se tornam arrogantes e tão primitivos como na sua origem. 
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Ostentam seus títulos para que possam humilhar os demais, quando não se dão conta que foi a 

população quem pagou para que ele chegasse onde estar.  

Ainda assim, a primeira hipótese, por incrível que pareça é a que prevalece, afinal, 

pesquisas apontam que a maioria dos profissionais da educação brasileira são oriundos de 

famílias de classe baixa. Há inclusive, a ideia de que ser professor não é ter profissão, pois este 

exerce um papel social diante o grupo de onde ele emergiu e quando retornado ao grupo, 

enquanto professor, é antes mesmo voluntário da difusão de saberes e conhecimentos para que 

outros possam emergir. 

Daí porque não se podem exigir salários grandiosos para este oficio, porque se entende 

que todos deveriam (ou não) serem educadores sociais, desde quando coabitam a mesma 

comunidade, uma percepção bastante behaviorista, que culminará com o crescimento da 

segregação de pessoas e das profissões. O professor é nesse contexto, o principal responsável, 

no espaço escolar, a difundir as boas relações e a promoção da diversidade em prol da unidade 

entre os alunos, através da abertura, do diálogo e dos relatos de experiências, inclusive as suas. 

Existem inúmeros professores que se recusam a fornecer seus contatos aos alunos, como 

se isto fosse uma invasão a sua privacidade, e pode até ser, se isto não ficar claro no ato do 

fornecimento dos dados. Mas é preciso criar no aluno o senso critico e de responsabilidade para 

consigo e para com o outro, isto é óbvio, se não o é, precisa fazer com que o aluno perceba isto, 

através de vivências e esta é uma excelente oportunidade para fazê-lo aprender esta lição. É o 

que se professa como Pedagogia da Autonomia, difundida por Paulo Freire, a qual orienta para 

a condição de aprendentensinante continuamente, através do diálogo e da compreensão. Assim, 

os “horários, rotinas e disciplinas não podem simplesmente submeter um ou outro à repressão, 

nem permitir que exista um certo medo permanente no ambiente escolar.” (LAURENTI e 

SOUZA, 2004). 

Para tanto, é imprescindível que o professor compreenda e aplique isto na sua vida. 

Torne-se mais humano e humilde a cada novo aprendizado, a cada novo titulo curricular e a 

cada novo conquista ou perda. Afinal,  

 

Nem a arrogância é sinal de competência. Nem a competência é causa da arrogância. 

Não nego a competência, por outro lado, de certo arrogantes, mas lamento, neles a 

ausência da simplicidade que, não diminui em nada seu saber, os faria gente, gente 

melhor. Gente mais gente. (FREIRE, 2000. p, 165) 
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Logo, é necessário ainda, que o professor aperfeiçoe sua pratica e busque uma formação 

mais humana e que a comunidade acompanhe seu desenvolvimento pessoal e profissional.  

Como exemplo, particular dessas experiências, lembrei-me de um episódio, quando da 

aprovação de um trabalho cientifico para apresentação em um Seminário Nacional de Português 

da APP – Associação de Professores de Português, ocasião que alunos e comunidade vibraram 

com a conquista, inclusive escrevendo cartas, faixas, sendo motivo de noticias de jornalistas na 

comunidade. 

Outra experiência, nesse sentido, foi um intercâmbio proposto entre a escola que 

trabalhei em Macapá-AP e a de uma amiga docente na cidade de Novo Hamburgo – RS, ocasião 

que, os alunos deveriam apenas redigir cartas aos colegas do sul do país, mas fomos além, 

propomos uma visita aos CORREIOS, realizamos exposições das duas realidades até 

conseguimos criar um endereço eletrônico para cada aluno. Foi hiper legal! E o retorno? 

Comentários do tipo: 

- nunca fizemos isto antes; 

- espero que façamos mais vezes; 

- porque as outras disciplinas não fazem assim também?; 

- podera tivéssemos mais professores como você; 

 

Avaliações desta natureza fortalezem e faz o professor melhor a cada novo ano letivo, 

às novas empreitadas em educação, reconhecendo que 

 

a criança, ao se desenvolver psicologicamente, vai se nutrir principalmente das 

emoções e dos sentimentos disponíveis nos relacionamentos e nas alternativas que a 

cultura lhe oferece, a conscientização de suas potencialidades, isto é, a possibilidade 

de estar sempre se projetando na busca daquilo que ela pode vir a ser. (MAHONEY, 

1993). 

 

É preciso lembrar que antes do respeito dos outros para com o professor, cabe o 

autorrespeito, a admiração e o prazer pelo que se faz. 

Sabe-se que o atual contexto escolar não possibilita muitas oportunidades, mas é preciso 

acreditar que se pode fazer diferente, mais e melhor sempre. Esta é a ordem, pois do contrario, 

não faz sentido viver. É necessário acreditar na educação, na família, na escola e no outro, 

afinal, não se vive sem entusiasmo ou empolgação, bem como a sensação de utilidade social, 

se o contrario é verdadeiro, então cabe à morte, seja ela física ou social, onde se entendamos a 

morte aqui apresentada, como algo não humanizado e vívido, mas existencial. A sua não 

produção social o conduzirá a uma exclusão social e o seu anular enquanto sujeito que produz, 
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pois o sujeito que se quer pensa para uma sociedade capitalista, é simplesmente nada. Ele 

inexiste.  

A título de exemplo: as condições sociais que são postos os aposentados e pensionistas; 

dos deficientes físicos que são vistos como sujeitos ineficientes, marginais, condenados a uma 

mísera aposentadoria do INSS. É nessa ótica que a Pedagogia da Autonomia, mais uma vez 

citando-a, pode ser entendida como uma pedagogia critica que liberta e faz mais perceptíveis 

às causas desumanas e sociais. Faz com que se compreendam as diferenças e as injustiças que 

a sociedade apresenta, mais oportuniza a transformação desse cenário, uma vez que através de 

uma educação ideológica se conseguirá formar cidadãos emancipados, conscientes das 

mudanças sociais. 

A escola, através das ações que constituem o seu projeto pedagógico deveria ser 

democrática por natureza. No entanto, o que se percebe é a ausência de princípios básicos que 

norteiem tais praticas, sejam pedagógicas, sociais e/ou humanas, uma vez que tudo gira em 

torno dos processos de globalização e o neoliberalismo que instaurou a desigualdade, percebível 

nas cidades divididas em zonas norte, leste, oeste e sul, tal quais currais animalescos e a ênfase 

na miséria da zona norte, em especial, como veem também nas regiões norte e nordeste do País.  

Realidades forjadas que a mídia insiste em vender, visto que se tem nessas regiões as 

maiores riquezas animais, vegetais e minerais do Brasil. No entanto, é onde encontramos as 

piores e mais miseráveis condições de vida. A verdadeira e injusta desigualdade e quase total 

falta de qualidade de vida. Daí advém a total ausência de ética pedagógica no espaço escolar. 

Afinal, vende-se uma ideia falsa da escola, aliada a sensação de que estudar não vale a pena, 

pois vence na vida e na escola o sujeito mais “esperto”, não o mais inteligente ou mais aplicado. 

Nessa verdadeira batalha, a luta é pela sobrevivência, uma vez que se vive apontando 

culpados e se acusa sem bases históricas ou fundamentações teóricas, tudo em favor da 

desarmonia na base da pirâmide, enquanto os detentores do poder econômico e social tomam 

suas decisões e legislam em causa própria. Há ainda, aqueles que confundem autonomia com 

excesso de libertinagem, quando sabemos, que segundo Freire, a Pedagogia da Autonomia, 

quando aplicada no espaço educacional deve considerar que o ato de ensinar requer 

rigorosidade metódica, pesquisa e investigação constante, além de formação continuada, visto 

que o cominho se constrói ao caminhar. 
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Compreende-se também, que a sensação de inacabado será uma constante, o que exigirá 

um amadurecimento intelectual e espiritual, a ideia de pertencimento ao todo cósmico, 

conforme GUTIÈRREZ & PRADO (1999) denominou de ecopedagogia. 

Considerações finais 

 A melhor maneira de conduzir os rumos das vidas dos seres humanos e do Planeta é 

sendo justo, consciente do cenário apresentado e reconhecendo qual a função de cada cidadão 

no exercício dos seus direitos no cotidiano escolar e social, através do dialogo, no respeito dos 

valores culturais que diferem uns dos outros; do sentimento de pertencimento ao grupo, 

enquanto agente sócio-histórico; da sensatez dos seus limites e condição de sujeito que limita 

as ações do outro; da auto avaliação, autorreflexão e participação política , onde se dará conta 

do efetivo espaço includente e significância para a convivência harmônica, fraterna e amorosa. 

 Assim, espera-se que as alternativas aqui apresentadas, as quais não são definitivas, mas 

que valem à pena serem testadas, em favor da paz e da harmonia entre os seres humanos, de 

modo que conduzam à superação das barreiras das desigualdades individuais e coletivas. Sabe-

se que outras serão necessárias, mas não se esqueçam de que estas devem “estar voltada para a 

atividade de todos os alunos em torno dos objetivos e do conteúdo da sala de aula”. (LIBÂNEO, 

1994). Que sejam capazes de amar e aceitar os agentes que contemplam a comunidade escolar 

com as suas diferenças, limitações, capacidades e competências. Afinal, não adianta se permitir 

ser corrompidos pelos estereótipos televisivos.  

Deve-se ser autêntico e reconhecer que mudanças ocorrem em favor da transformação, 

enquanto sujeito e coletivo, pois ninguém é obrigado a aceitar o outro com as suas diferenças, 

mas é obrigado a respeitá-lo em suas escolhas e particularidades.  

 A escolha profissional é uma iniciativa pessoal. Far-se-á melhores e piores profissionais 

a cada nova situação, em qualquer profissão que seja; o contrário também é verdade. Logo, 

antes que a sua vida profissional e a dos seus dependentes se tornem um caos, reflita sobre ela 

e como deve conduzi-la; se não é capaz de assumir responsabilidades coletivas, não consegue 

perceber que todos os seus alunos e agentes sociais são singulares e, portanto, tem seu próprio 

ritmo de aprendizagem, assim como, sente-se incapaz de criar expectativas quanto ao fazer 

pedagógico da sala de aula, não entre em uma sala de aula para ensinar algo que ainda não 

aprendeu.  
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Verdadeiramente, precisa buscar outra coisa para fazer. Definitivamente, a sala de aula 

não é o seu lugar e estar lá, meramente por uma questão salarial, de status ou empregatícia é 

uma covardia e uma prática desonesta para com aqueles que gostariam de ter a oportunidade 

que desperdiça. 

 O que se deseja para a educação contemporânea é a honestidade e o respeito mútuo, as 

quais conduzam as boas práticas sociais. O senso de responsabilidade e preocupação com a 

coletividade são referenciais importantes para que a comunidade comece a perceber seus 

valores e acreditam nos seus posicionamentos e esforços em favor da paz, harmonia e equilíbrio 

social. Suas capacidades, habilidades, atitudes, simplicidade e humildade farão com que 

reconheçam que não são os valores materiais que agregam valores humanos, mas tudo o que se 

faz semelhantes e possível de referência positiva. Ostentar luxuria, avareza e desprezo é anular 

o outro enquanto sujeito coletivo. E se apresentar como o detentor de poderes e a inconsciência 

de que bens materiais são passageiros e não agrega valor humano algum. 

 Aliado as boas práticas sociais, acrescente um enorme sorriso nos lábios, mantenha o 

equilíbrio pessoal e fale suavemente para que compreendam a sua intenção. Acaricie o outro e 

permita ser tocado também. Abrace forte e proteja o outro nos seus braços ou se permita 

experimentar o calor do outro. Tudo vale a pena quando o objetivo e quebrar barreiras e se 

tornar mais gente. Acreditemos nisso e teremos docentes melhores e se constituirão alunos mais 

humanizados e reconhecedores da sua importância planetária. Assim, se gerará a inclusão 

coletiva sem desprezo aos demais e se somará aos ideais de paz, solidariedade e fraternidade, 

além de gerar um processo que enfatize sua dignidade e respeito enquanto cidadão. 
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GT 03: Formação e trabalho Docente 
 

RESUMO: O trabalho apresenta um estudo acerca das mudanças existentes no processo ensino-aprendizagem, 

aborda os principais aspectos relativos à formação, conhecimento e práticas de ensino, sob uma orientação 

epistemológica Marxista da educação. Trata-se de uma pesquisa teórica, de cunho bibliográfica, que se fundamenta 

nos ensinamentos de autores que lidam com o tema. Pelos textos de base, infere-se que a educação brasileira possui 

uma tendência a adotar modelos mais conservadores como práticas de ensino. Entretanto, muitos autores já 

defendem com veemência a extrema necessidade de mudança no sentido de que seja desenvolvido um novo projeto 

metodológico. Para tanto, é necessário que o docente estabeleça uma relação que proporcione confiança ao 

educando, haja vista a educação se constituir em uma oportunidade para que os conceitos éticos sejam evidenciados 

e praticados pelo público acadêmico. A pesquisa fundamenta-se em uma análise descritiva que se justifica pelo 

fato de denotar, ainda que brevemente, os aspectos conceituais do processo ensino-aprendizagem no âmbito escolar 

por meio de análise referente aos aspectos epistemológicos Marxista do ensino. A finalidade é, por meio da 

epistemologia, realizar uma abordagem acerca de algumas das teorias de novos parâmetros didáticos aplicáveis 

nos preceitos escolares. 

 

Palavras-Chave: Ética, Epistemologia, Ensino, Aprendizagem, Aluno, Professor. 

 

ABSTRACT: The paper presents a study about the changes in the teaching-learning process, about the main 

aspects related to education, knowledge and teaching practices, under an epistemological orientation of education. 

It is a theoretical research, of the bibliographic type, that is based on the teachings of authors who deal with the 

subject. From the basic texts, it is inferred that Brazilian education has a tendency to adopt more conservative 

models as teaching practice. However, many authors have already strongly argued for the extreme need for change 

to develop a new methodological project. Therefore, it is necessary for the teacher to establish a relationship that 

provides confidence to the student, since education is an opportunity for ethical concepts to be evidenced and 

practiced by the academic public. The research is based on a descriptive analysis that is justified by the fact of 

denoting, albeit briefly, the conceptual aspects of the teaching-learning process in the school context through an 

analysis of the epistemological aspects of teaching. The purpose is, through epistemology, to approach some of 

the theories of new didactic parameters applicable in school precepts. 

 

Keywords: Ethics, Epistemology, Teaching, Learning, Student, Teacher. 

Introdução 

Os estudos de ética fundamentam a discussão quanto ao caráter do ser social, podendo 

tornar os estudantes mais responsáveis para a realização de atividades sociais e políticas. Para 
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o desenvolvimento desta pesquisa foi adotada uma organização de conhecimentos em que são 

retratados aspectos de natureza conservadora da educação com resquícios duradouros, que por 

vezes procuram inibir a aplicação, a priori, de novas técnicas para o processo ensino-

aprendizagem. Por meio desse estudo denota-se que é possível uma prática pedagógica mais 

autônoma, de inter-relação dos principais atores do ensino, o processo dicotômico da 

aprendizagem: professor e aluno.  

Por um lado, é necessário o reconhecimento do professor de que a evolução, 

especialmente tecnológica, emerge consideravelmente a ponto de quase impossibilitar 

acompanhá-la em todos os termos. Mas, é evidente que deve haver constante aperfeiçoamento 

do docente para tornar possível a implementação das mudanças necessárias à melhoria do 

processo ensino-aprendizagem. Carvalho e Ribas (2003) destacam que a sala de aula é lugar de 

debater sobre a evolução do mundo e não uma mera apresentação do conteúdo sistematizado 

do saber. 

Este estudo destaca paradigmas, ora conservadores, ora inovadores, no sentido de 

concatenar as ideias capazes de fundamentar uma conclusão sobre o papel da sociedade na 

educação, considerando sua influência, forma de organização e aplicação epistemológica, assim 

como faz referência ao conceito de ética em seu desdobramento aplicável ao ensino. 

Para alcançar os objetivos propostos pelo presente trabalho, quanto à análise e avaliação 

da importância e contribuição das práticas de ensino, faz-se um pequeno histórico sobre a 

evolução do paradigma conservador e sua transmutação com recortes mais inovadores e 

emprego de métodos modernos de aprendizado. A ética orienta o habitus, sob o qual a filosofia 

designa a tarefa de garantir a capacidade inventiva preterindo ao intelectualismo cartesiano 

(SAVI, 2013, p. 9).  

Para realização do estudo busca-se analisar e sistematizar os dados obtidos, uma 

pesquisa teórica, do tipo bibliográfica, que se baseia nos ensinamentos de autores que lidam 

com o assunto e que guardam compasso com a legislação brasileira que estabelece as normas 

gerais no âmbito acadêmico em relação ao assunto pesquisado. O objeto pesquisado trata quanto 

a um estudo comparativo entre as técnicas tradicionais e às inovadoras no âmbito do ensino. 

Este desenvolvimento foi fundamental para delinear acerca da análise quanto às diferentes 

visões dos autores estudados. 
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A análise descritiva tornou possível a apresentação dos aspectos conceituais do processo 

ensino-aprendizagem, além da abordagem acerca de algumas considerações, como exemplo um 

contraponto entre os paradigmas conservadores e inovadores. Quanto ao levantamento, o 

trabalho foi desenvolvido por pesquisa bibliográfica, essencialmente, dessa forma, aprouve o 

embasamento teórico dos diversos autores observados, assim como às legislações referentes ao 

ensino, visando corroborar com as teorias trazidas pelos autores. 

O artigo aproveita os fundamentos de Lakatos e Marconi (2003, p. 248) para 

desenvolver uma análise e interpretação crítica do material bibliográfico, levando-se a cabo um 

juízo de valor sobre todo o material científico estudado. Os autores orientam que os assuntos 

devam ser abordados em suas acepções e experiências, cabendo compor as ideias e hipóteses 

no sentido de concatenar as posições lançadas pelos expositores. 

A produção do conhecimento no processo dialético 

É condição imprescindível elucidar acerca da necessidade em considerar o 

protagonismo do aluno no processo ensino-aprendizagem. Deve-se dar apreço ao meio social 

em que vive e sopesar as suas diferenças culturais, assim será possibilitada a construção de 

conhecimentos. O professor tem a tarefa de estimular a reflexão por parte dos alunos, pois a 

participação deles no processo ensino-aprendizagem estimula a interação, fortalece o ensino, 

que se torna mais efetivo. E essa interação possui enfoques diferentes, como aluno – aluno e 

aluno – professor, quando se deve extrair os pontos factíveis, o que permite uma comparação 

de valores, o favorecimento da ética de colaboração, e principalmente, o incremento da 

aprendizagem, inteligência, capacidade de argumentação e de análise (IMBERNÓN, 2012). 

Imbernón (2012) também relaciona as benesses desse modelo de construção do 

conhecimento quando conclui: 

[...] Refletir é aprender a pensar, analisar, comparar, sintetizar, a tirar conclusões, a 

tomar decisões, enfim, o pensamento reflexivo é toda uma série de capacidades. [...] 

Essa troca de ideias através do diálogo e da cooperação leva o sujeito a mergulhar em 

processos de reflexão e de construção de seu próprio conhecimento. [...] 

(IMBERNÓN, 2012, p. 90-91). 

 

Os educadores devem lidar com a ideia de que o conhecimento está em constante 

construção, há uma necessidade da comunidade acadêmica em absorver mais conteúdo que 

outrora, principalmente face às evoluções globais presentes em todas as sociedades 
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historicamente constituídas. Lopes (1996) aponta o conceito de Bachelard no que tange à 

construção do conhecimento, quando enuncia que ele é intrinsecamente histórico, depende-se 

da história das ciências para que ocorra a perfeita produção do conhecimento. Vejamos também 

o pensamento de Marzari que assim corrobora: 

Ser professor requer não mais uma formação pontual, técnica, racional, mas uma 

formação de deve acontecer ao longo da vida profissional; isso significa dizer que a 

formação inicial, de nível médio e/ou superior, já não responde às necessidades 

econômicas, políticas e sociais e passa a ser vista como apenas um dos momentos do 

processo formativo do educador. O tempo limitado e pontual de formação, 3 ou 4 

anos, já não permite contemplar as demandas de uma sociedade em constante 

mudança. (MARZARI, 2016, p. 66) 

 

O conhecimento e sua afirmação possui o poder de orientar o ensino, quando por meio 

da confirmação do conhecimento o docente vale-se da mitigação entre as técnicas de ensino 

possíveis, haja vista que a variação delas pode permitir o atendimento às peculiaridades 

individuais dos alunos, pois uns aprendem mais debatendo, outros ouvindo, alguns nas técnicas 

coletivas, uns dialogando, enfim, é importante lançar mão de uma variação de métodos e não 

só de uma única técnica, dado que pode estar sendo favorecido um grupo limitado de alunos, 

carecendo os remanescentes de uma aprendizagem efetiva (MASSETTO, 2003, p. 88). 

A prática docente deve se revestir e sustentar pela adequação às especificidades do 

aluno, pois o conhecimento da formação social e cultural vivida por ele proporciona ao 

professor o confronto entre a teoria e a realidade empírica, onde há constatações plausíveis. 

Não se deve exigir do aluno a mera repetição de conceitos extraídos de obras bibliográficas, 

mas uma construção do ensino voltada para a realização do processo dialético de aprendizagem, 

o que leva ao docente à extrema necessidade de uma formação continuada que tem por 

finalidade qualificar a sua prática educacional (GRILLO e MATTEI, 2005). 

A dialética como uma epistemologia Marxista se manifesta no processo do movimento 

racional do homem e tem como seu principal objetivo aperfeiçoar o pensamento com a 

finalidade de compreender a ação e sua essência. A dialética como movimento estabelece a 

relação professor aluno como o objetivo próprio, o qual se configura no processo de 

aprimoramento da aprendizagem. A dialética como epistemologia Marxista possui leis básicas 

que proporcionam fundamental subsídio para solidificar a relação professor aluno, quais sejam: 

1ª) Tudo se relaciona; 2ª) Tudo se transforma; 3ª) Mudança qualitativa; 4ª) Unidade e luta dos 

contrários. As leis descritas organizam todo o caminho epistemológico dialético Marxista, logo 
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é por meio delas que a dialética se explicita e enverga dentro do princípio que culmina no 

aperfeiçoamento da relação professor aluno para que o segundo absorva um aprendizado mais 

eficaz, podendo, a partir deste princípio, sair do status quo imposto pela sociedade.  

Com início no processo da aprendizagem a dialética está em todos os fluxos que se 

relacionam com o processo educativo, principalmente quando nos referimos a métodos que 

levem à emancipação cultural, social e ao conhecimento técnico e cientifico que os alunos 

necessitam aprender na escola. E é somente pelo epistemológico que poderemos dar sentido 

mais amplo ao valor da aprendizagem, especialmente a partir da epistemologia crítica Marxista.  

 

Em nossos dias a dialética e o método dialético têm sido muitas vezes entronizados no 

mundo capitalista, reduzidos a produtos de consumo, onde pequenos grupos louvam suas 

virtudes revolucionárias. O método dialético não pode ser compreendido fora do 

conjunto do pensamento marxista; reduzido a fórmulas feitas, a esquemas apostilados; 

só poderá ir se esvaziando, gerando expectativas que não correspondem ao que ele é 

realmente. Como afirma Leandro Konder, "os princípios da dialética se prestam mal a 

qualquer codificação" Apresentar o que poderia ser chamado de "regras práticas do método 

dialético" representa sempre um risco de simplificação. Entretanto, atendendo ao caráter 

didático do nosso estudo, assumimos esse risco e apresentamos um resumo dessas regras 

como aparecem em Henri Lefèbvre, em sua Lógica formal, lógica dialética, lembrando 

tratar-se muito mais de uma orientação (GADOTTI, 1997, p.33). 

 

Portanto a dialética faz parte de uma totalidade em que Marx constrói sua teoria social, 

a dialética pode se consistir em técnica, epistemologia e princípio racional para o discernimento 

de caminhos que possam explicitar e analisar fenômenos sociais, além de método para buscar 

novos princípios de estudo aos movimentos e seus interesses, como a relação professor e aluno. 

Nesta mesma perspectiva, baseada na epistemologia Marxista, torna-se de suma importância 

enaltecer o teórico educador Paulo Freire sobre seus escritos a respeito do valor da dialogicidade 

para o êxito da aprendizagem do processo educativo (FREIRE, 1996).  

A dialogicidade é a uma teoria Freiriana sobre a superação da educação bancária que se 

estabelece como uma educação opressora e condicionadora que conduz o aluno ao fracasso 

visto que a educação bancária é baseada na reprodução de conteúdos, o que, na opinião do autor, 

não leva o aluno a uma compreensão de mundo de forma mais ampla e emancipadora.  Em 

Freire (1987) podemos inferir que a educação bancária está pautada na centralidade, em que o 

professor se caracteriza como figura central no processo educativo, cujos métodos educacionais 

são expostos de maneira ditatorial, levando a educação a ser interpretada como instrumento de 

opressão. 
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 Como teoria, a dialogicidade se constrói a partir do diálogo permanente entre 

professores a alunos, o diálogo que leve ao conhecimento construído conjuntamente, que 

possibilite ao aluno uma compreensão mais crítica e complexa em relação ao conhecimento. 

Com Freire (1987) a dialogicidade é um método que tem como base o diálogo continuo dos 

alunos e professores, o respeito que o professor precisa obter aos vários tipos de saberes e 

conhecimentos que os alunos já possuem previamente e a relação dialógica que os professores 

constroem para com seus alunos, o objetivo da dialogicidade é levar ao aluno os conhecimentos 

complexos a partir dos empíricos que estes alunos já possuem baseados no processo dialético 

de construção de conhecimento, logo é por meio da dialogicidade ou diálogo que o aluno pode 

se tornar mais consciente com a possibilidade de compreender melhor a complexidade da 

sociedade e os consequentes fenômenos sociais que ocorrem. 

Ética na educação 

A ética na educação segundo apontamentos de Arroyo (2007) propõe a existência de 

farta teorização no pensamento educacional no que diz respeito ao conhecimento e sobre os 

processos de ensinar-aprender, entretanto, demonstra escassez de reflexão sobre sua própria 

etimologia, necessariamente sobre ética. A edição de 2000 dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) do Ensino Médio corrobora o pensamento acerca da extrema importância da 

formação ética do estudante, 

[…] Na perspectiva da nova Lei, o Ensino Médio, como parte da educação escolar, 

“deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (Art.1º § 2º da Lei nº 

9.394/96). Essa vinculação é orgânica e deve contaminar toda a prática educativa 

escolar. Em suma, a Lei estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que 

integra, numa mesma e única modalidade, finalidades até então dissociadas, para 

oferecer, de forma articulada, uma educação equilibrada, com funções equivalentes 

para todos os educandos: • a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e 

competências necessárias à integração de seu projeto individual ao projeto da 

sociedade em que se situa; • o aprimoramento do educando como pessoa humana, 

incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; • a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo 

do trabalho, com as competências que garantam seu aprimoramento profissional e 

permitam acompanhar as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo; • o 

desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e 

crítica, em níveis mais complexos de estudos.  (PCN-Ensino Médio, 2000, p. 10, 

grifamos). 

 

A ética se apresenta sob o conceito filosófico e normativo, definições que abrangem a 

importância da discussão de seus fundamentos. A sua gnosiologia requer uma metodologia para 
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a verificação de um objeto qualquer, a disponibilidade ou posse de uma técnica semelhante, 

conforme enuncia Abbagnano (2007). Ao fazer um parâmetro com a ética o desdobramento 

filosófico a retrata como ciência da conduta, que deduz tanto o fim quanto os meios da natureza 

do homem, traduz o conhecimento como fruto de motivos ou causas da conduta e da força que 

a determina (ABBAGNANO, 2007). 

Conforme lição de Arroyo (2007, p. 3) as escolas se defrontam no dia-a-dia com a 

presença constante de um conjunto de dimensões que fazem parte do campo da formação do 

sujeito ético, quando relaciona a ordem, a disciplina, as normas, a justiça, o bem, os 

sentimentos, os afetos, a liberdade, o fazer escolhas, a responsabilidade, o trabalho, a 

assiduidade, o companheirismo, a amizade, o cuidado, a sociabilidade, os valores, a verdade, 

as condutas, a felicidade, a culpabilidade, o castigo, a reprovação-aprovação, a consciência, os 

direitos e deveres como dimensões que fazem parte da reflexão ética no ambiente estudantil. 

O modelo conservador de educação 

Ao longo da história do ensino, notadamente o universitário, foi muito difundido o 

sistema baseado no pensamento newtoniano-cartesiano, onde para conhecer o todo é preciso 

fragmentá-lo em seus componentes e estudar cada um deles separadamente, entretanto, os 

avanços tecnológicos induzem a um repensar do modelo de educação (BEHRENS, 2011). 

O paradigma conservador retrata a abordagem tradicional do ensino. Cuida-se por uma 

postura pedagógica na qual sejam valorizadas cultura geral e ensino humanístico. Por esta linha 

a escola possui um compromisso social quanto à reprodução da cultura, calcada na rígida 

disciplina para a transmissão de conteúdos (BEHRENS, 2011). 

Para Esteves (2012) os docentes que mantêm o perfil conservador, estão calcados no 

tradicionalismo proveniente de uma formação e desenvolvimento profissional focado, quando 

muito só na investigação, sem a percepção e reconhecimento da necessidade de evoluírem para 

um novo perfil em que o desempenho como formadores pressupõe a construção e o 

desenvolvimento de competências pedagógicas mais atuais e especializadas. 

O ensino sob a égide do paradigma conservador caracteriza-se por objetivar a 

reprodução do conhecimento, quando o docente faz ao aluno a apresentação do conteúdo como 

repasse de algo pronto, acabado, exaurido. Dá-se apreço a uma relação vertical, onde o 

professor constitui o centro das atenções e o aluno um indivíduo submisso e mero ouvinte. 
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O modelo inovador de educação 

Inicialmente, convém estabelecer os ensinamentos de Imbernón (2012) no que concerne 

ao seu entendimento do que representa o ensino, conquanto o autor entenda que o aprendizado 

se refere a um processo de comunicação. O professor deve estar preparado para constantes 

modificações em seu método, haja vista estar adstrito ao feedback dos alunos, para tanto o 

receptor deve ter oportunidade de se expressar, expor suas dificuldades e necessidades. 

Zabalza (2012) indica a universidade como grande protagonista na sociedade, que 

deixou de ser reservada somente à elite quando abriu campo aos outros seguimentos sociais, 

até realiza uma abordagem voltada para o ser profissional, conquanto a universidade passa de 

um templo de conhecimento para um campo de trabalho, o local certo para desenvolver cultura 

e técnicas. 

Ressalta-se o dinamismo que deve prevalecer na academia, pois o conhecimento é 

refletido diuturnamente, não pode ser estático, tem que se envolver com o meio, com o 

momento, com os movimentos sociais, o saber é dinâmico, e por conta disso deve ser submetido 

a processos de ensino correspondentes, que tendem à inovação. 

É muito importante que o docente permita o desenvolvimento dos aprendizes nas áreas 

de conhecimento, habilidades, demonstração de valores, atitudes espontâneas, ou seja, que 

participem de sua construção acadêmica com a autonomia que lhes ocasionará um aprendizado 

eficaz, que culmine numa formação reflexiva. Ao professor cabe a responsabilidade de aguçar 

a reflexão em sua prática docente e a epistemologia vem para suprir essa necessidade 

(CARVALHO e RIBAS, 1999). 

Para fundamentar a importância da inovação da prática docente é necessário que se 

atinja um patamar satisfatório quanto à melhoria da qualidade do ensino em sala de aula. É 

importante salientar as palavras de Libâneo: 

[...] a didática precisa fortalecer a investigação sobre o papel mediador do professor 

na preparação dos alunos para o pensar. Mas precisamente: será fundamental entender 

que o conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que desenvolver o 

pensamento supõe metodologia e procedimentos sistemáticos do pensar. (Libâneo, 

2013, p. 2). 

Para que a epistemologia fundamente a prática no processo ensino-aprendizagem, torna-

se determinante o agir crítico, questionador, que busca a veracidade dos fatos. Infere-se que a 

prática pedagógica inovadora pressupõe busca de competência, de experiência prática, de 
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reflexão com o aluno, do processo dialético, é importante considerar a dimensão social e sua 

prática, pois ao professor cumpre tornar possível a transformação da realidade do aluno por 

meio da educação (CARVALHO e RIBAS, 1999). 

Embora haja diferenciação entre os conceitos de ética e moral, uma vez que ambos 

possuam significados próximos, fazem menção ao conjunto de princípios ou padrões de conduta 

que regulam as relações humanas no âmbito de seu habitat. A educação deve ser fundamentada 

nesses princípios, pois auxilia na análise crítica da realidade cotidiana e das normas sociomorais 

vigentes, de modo que contribua para idealizar formas mais justas e adequadas de convivência 

(ARAÚJO, 2007). JOHANN (2009) na apresentação da obra Ética e Cidadania realiza 

considerações acerca de ética e educação: 

Educação e Ética analisa e fundamenta a possibilidade de se reduzir as contradições 

em que se movimentam os seres humanos em todo o mundo. A Educação não será o 

único caminho de solução dos problemas atuais. Porém, o espaço educativo se 

constitui em um espaço de excelência para que a semente de uma nova realidade seja 

plantada e possa germinar. Impõe-se, assim, aos profissionais da educação a tarefa 

histórica de se aperceberem da ambiguidade de suas práticas e assumirem o seu papel 

transformador. Somente um compromisso ético verdadeiramente assumido fará com 

que a escola cumpra o seu papel na construção da esperança de um mundo melhor 

para toda a humanidade. (JOHANN, 2009, p. 9). 

 

Infere-se, pelas considerações dos autores citados acima, que ética e educação possuem 

papel solidário e recíproco. Sendo assim, a promoção de uma educação ética e voltada para a 

cidadania tem por obrigação proporcionar condições para que os alunos ampliem suas 

habilidades dialógicas e desenvolvam a capacidade autônoma de tomada de decisão em 

situações conflitantes, notadamente do ponto de vista ético (ARAÚJO, 2007). 

Numa apreciação quanto aos preceitos voltados à educação a expressão de um complexo 

processo de opções valorativas, dedica-se à melhor aplicação na formação ética, dessa forma é 

importante fazer menção ao que leciona Arroyo: 

 

Da educação se espera que contribua na formação de uma razão transparente em si 

mesma, autojustificada, guia da liberdade e da arte de fazer escolhas morais certas, 

racionais, em qualquer contexto e por todo ser humano. A função da educação de 

engendrar o sujeito moral passaria por iluminar sua mente, por torná-lo sujeito de 

razoamento e decisão. 

Esta visão se contrapõe a todo naturalismo e biologismo. A moralidade ou imoralidade 

do sujeito e dos coletivos não vem da natureza, nem do berço, elas são construídas, 

formadas. Aí cabe a articulação entre ética e educação. Na pedagogia moderna essa 

relação é mediada pelo conhecimento. (ARROYO, 2007, p. 7) 
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Por todo o contexto, há de se concluir que a educação se encontra diante de um grande 

desafio, que se apresenta hodiernamente neste contexto caracterizado por profundas e 

desconcertantes incertezas, numa transição de paradigmas, assim como insegurança política. 

Com isso, há de se estabelecer uma relação entre as exigências da ética e os valores sobre os 

quais se estriba uma sociedade globalizada e neoliberalizante (JOHANN, 2009, p. 86). 

Considerações finais 

Sem pretensão de esgotar o assunto, conquanto os papéis do professor e do aluno são 

definidos como complementos um do outro, haja vista o processo dialético existente entre os 

dois seguimentos. O aluno deve ser preparado não só para absorver conceitos, mas questioná-

los, entendê-los para defendê-los ou rechaçá-los, mas sempre por meio de fundamentos 

calcados na relação teoria-prática, de aplicação de preceitos éticos, estimulados por seu senso 

crítico. O assunto abordado possui relevância, especialmente no que concerne às evoluções 

tecnológicas, que possuem papel preponderante na transição de paradigmas e, também nas 

orientações epistemológicas quanto ao conceito de ética e sua aplicação. Fica registrada a 

importância em pensar sobre o momento atual do ensino no sentido de realizar uma reflexão 

sobre a necessidade de atender aos anseios de alunos e professores, estes na melhoria da 

formação e capacitação, aqueles como principais participantes na evolução do processo de 

aprendizado. 

Salienta-se que os professores devem substituir a retórica simples pela dialética, chamar 

o discente ao debate, estimulá-lo a expor seus argumentos, pois não basta ao educador falar 

bem, comunicar-se de forma convincente, mas trazer o aluno para processo didático como o 

centro das atenções, pois ao estudante deve-se encarregar, prioritariamente, de desenvolver o 

seu próprio aprendizado com o apoio do facilitador, professor mediador, pois se trata de uma 

relação humana. 

Embora as escolas produzam conhecimento via estrutura setorizada, fragmentada e 

centralizada (CARVALHO e RIBAS, 1999), faz-se necessário que o professor valorize a 

relação humana que se baseia na solidariedade, o que pressupõe apoio mútuo, divisão de 

responsabilidades, o que sugere uma oferta ao aluno acerca da prática epistemológica, a qual 

valoriza a reflexão, a ação, espírito crítico, entre outros atributos, conforme aborda Behrens 

(2011). 
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Reale (2002) faz acepção ao valor da conduta, pois seu valor a reveste de força e é 

importante esclarecer que esta pesquisa busca evidenciar a importância de se ensinar ética, 

especificamente quanto ao aspecto filosófico, conquanto haja esclarecimento pleno aos 

discentes, demonstrando-lhes os passos utilizados para qualificar o que seja boa ou má conduta, 

necessariamente com aporte epistemológico no sentido de concatenar as ideias obtidas por meio 

dos trechos dos autores que pesquisam sobre o assunto, conforme mencionado durante o bojo 

da pesquisa. 

Portanto, o tema abordado reveste-se de considerada importância, especialmente no que 

concerne ao momento político vivido por nosso país, onde a ética tem-se visto afastada dos 

procederes administrativos em alguns setores. Com isso, o estímulo à discussão grava 

importante papel na construção de conceitos éticos, especialmente como resgate de seu 

fundamento filosófico, o que certamente contribuirá para uma evolução considerável no 

processo ensino-aprendizagem. 
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RESUMO: Este artigo se caracteriza como um estudo bibliográfico e tem como objetivo apresentar os núcleos de 

significação como proposta de análise de dados. O método se fundamenta no Materialismo Histórico Dialético e 

na Psicologia Socio-Histórica. O objeto de compreensão não se pauta apenas no discurso e sim na totalidade do 

sujeito — aquele que se constitui historicamente na concepção de homem de acordo com a teoria de Vygotski. O 

método sugere a categorização, o levantamento de pré-indicadores e indicadores, assim como a aplicação dos 

núcleos de significação ao sintetizar os dados. Para que se desenvolva as categorias e alcance a essência de cada 

uma delas de forma fidedigna, a análise não deve se restringir ao discurso aparente, mas deve considerar as 

semelhanças e contradições extraídas das falas do sujeito. Por isso deve-se considerar a subjetividade sujeito (o 

singular); sua relação com a sociedade que o constitui (o particular); a historicidade e mediações influenciadas 

pelo gênero humano (o universal). Sem deixar de considerar, também as demais categorias fundantes do 

materialismo histórico (mediação, a historicidade e contradição) e da inserção do sujeito na atividade (os 

significados, as necessidades e os motivos). Portanto, o artigo descreve e apresenta as características do método e 

as possibilidades de aplicação dos núcleos de significação para pesquisadores iniciantes e para aqueles que desejam 

conhecer outras formas de análise de dados qualitativos. 

 

Palavras-Chave: Análise de dados. Núcleos de significação. Psicologia sócio-histórica.  

 

ABSTRACT This article characterizes itself as a bibliographic study and has as an objective present the 

signification cores as a proposal of data analysis. The method bases itself on the Dialectical Historical Materialism 

and at Sociohistorical Psychology. The comprehension object doesn’t schedule itself only at the speech, but at the 

totality of the subject – that who constitutes itself historically at the conception of the man according to Vygotsky’s 

theory. The method suggests the categorization, the lifting of pre-indicators and indicators, as well as the 

application of the signification cores when synthetizing the data. In order to develop its categories and reach each 

one of their essences in a reliable way, the analysis shouldn’t restrict itself to the apparent speech, but should 

considerate the similarities and contradictions extracted from the subject’s words. This is why the subject’s 

subjectivities (the singular) and its relations with the society that constitutes it (the particular) and its historic and 

mediations influenced by the human genre (the universal). It should be considered the other categories that founded 

the historic materialism (the mediation, the historic and the contradiction) and the insertion of the subject at the 

activity (the meanings, the necessities and the reasons). Therefore, the article describes and presents the 

characteristics of the method and the possibilities of applying the signification cores to beginning researchers and 

to those that wish to acknowledge other ways to analyze quantitative data. 

 

Keywords: Data analysis. Signification cores. Sociohistorical Psychology. 

 

Introdução  
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  Este artigo se propõe conceituar, descrever e compreender a proposta de análise de 

dados denominada “Núcleos de Significação”. Trata-se de um método desenvolvido por Aguiar 

e Ozella (2006), com o intuito de elaborar uma maneira coerente de analisar dados em pesquisas 

fundamentadas no método materialista histórico e na Psicologia Sócio-Histórica51. Para isso, 

fez-se uma análise dos textos publicados pelos autores da proposta (AGUIAR; OZELLA, 2006; 

2013; AGUIAR; SOARES; MACHADO, 2015), nos quais explicitam os fundamentos e os 

procedimentos para utilização dos núcleos de significação. Trata-se, portanto, de um estudo de 

cunho bibliográfico que descreve e apresenta o referido método de análise procurando 

contribuir com sua utilização para pesquisadores iniciantes e para aqueles que desejam conhecer 

outras formas de análise de dados qualitativos.  

Aguiar, Soares e Machado (2015) salientam que os Núcleos de Significação têm se 

tornado um recurso muito utilizado nas pesquisas qualitativas. Justifica-se compreender esse 

método de análise nesse estudo, precisamente, pelo fato de a análise de dados ser uma das fases 

mais importantes para a pesquisa. Este método, em tese, traz indicações de como coletar os 

dados, compreendê-los, categorizá-los e articulá-los com a teoria, sintetizando-os de forma 

fidedigna. 

Diferentemente do que ocorre com outros procedimentos de análise, nesse método o 

pesquisador não deve se limitar a descrever as falas dos sujeitos, e sim analisar as suas diferentes 

formas de desenvolvimento e contradições — a abstração da matéria. Logo, para apropriar-se 

da matéria, é necessário compreender o particular — as objetividades subjetivadas. (AGUIAR; 

OZELLA, 2006).  

Para explicar a subjetividades que produzem o singular, a proposta se baseia no 

materialismo histórico dialético, filosofia que fundamenta as relações constitutivas defendidas 

por Vigostski (2001) ao propor estudar o ser humano em sua totalidade, tornando-o elemento 

central na relação social dialética que determina a sua constituição. Sendo assim, para entender 

o sujeito em sua totalidade é preciso uma análise construtiva/interpretativa da sua fala (ou da 

manifestação, expressão ou exteriorização do seu pensamento). 

                                                           
51 Utilizaremos aqui a denominação “Psicologia Sócio-Histórica” por ser o termo utilizado pelo grupo de estudos 

que cunhou a proposta de análise de dados por meio dos “Núcleos de Significações”. Destaca-se que os autores 

fundamentam o referido método de análise no Materialismo Histórico Dialético e nas obras de Vygotski.  
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Para que haja uma sequência coerente que garanta ao leitor uma melhor compreensão 

da proposta para análise de dados, o artigo está organizado da seguinte forma: inicialmente 

apresenta-se a conceituação dos Núcleos de Significações; em seguida destaca-se as categorias 

desenvolvidas pelo método, especificando como elas podem ser extraídas do material 

produzido na pesquisa. Para organizar esse material, sugere-se no próximo tópico, quais os 

procedimentos e instrumentos adequados para elaborar a análise.   

A pesquisa traz ainda o tópico referente a análise de dados, no qual recomenda qual a 

melhor forma de articular todo esse material para se chegar ao núcleo — que expressa a essência 

histórica e socialmente construída pelo sujeito. Finalmente apresenta-se as considerações 

relacionadas à compreensão e utilização do método, aludindo sua relevância para a pesquisa 

qualitativa bem como a importância da sua contribuição na pesquisa em Psicologia. 

 

Compreendendo os núcleos de significação 

 

  A palavra núcleo carrega diversos significados e constitui a parte mais importante de 

qualquer que seja o objeto que ela esteja conceituando — define-se normalmente como o 

elemento central de um todo. No método desenvolvido por Aguiar e Ozella (2006), o Núcleo 

determina a essência das Significações, por sua vez determinadas no sentido objetivado pelo 

sujeito, ou seja, a parte mais expressiva do concreto pensado.  

  O método se baseia na teoria de Vygotski (1931/2000), que se preocupava em 

desenvolver um procedimento que abrangesse as complexidades do “objeto da psicologia” 

(funções psicológicas), e assim também compreendesse o homem nas suas relações — a 

mediação entre o materialismo histórico e os fenômenos psíquicos. No contexto das 

transformações ocorridas na Rússia pós-revolução, a partir da apropriação da teoria marxista, 

Vygotski, viu  a necessidade de um novo método para a Ciência Psicológica que fosse capaz de 

responder não apenas a concepção estímulo/resposta, estabelecidas pelas teorias fragmentadas  

da “Velha Psicologia”, mas que compreendesse o sujeito em sua consciência — na concepção 

histórica e social (TULESKI, 2008). 
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A Psicologia de Vygotski52 se fundamenta no Materialismo Histórico Dialético que em 

sua concepção entende que não basta pensar o mundo, mas é necessário também compreendê-

lo e transformá-lo. O Materialismo histórico consiste na análise da história compreendida pelas 

perspectivas das evoluções históricas, sociais, econômicas e políticas; a dialética se constitui 

no levantamento de uma tese, em confronto com a antítese e na elaboração de uma síntese. O 

homem modifica então a sua realidade após a construção da síntese que, por si, revela uma nova 

tese — por isso o movimento dialético. 

  Originado dos pensamentos de Marx e Engels, o Materialismo Histórico Dialético se 

caracteriza como uma teoria metodológica que visa a compreensão das mudanças e 

transformações sofridas pela sociedade ao longo da história. Em oposição ao surgimento do 

movimento capitalista, a teoria Marxista orienta a compreensão da realidade não a partir dos 

fatos imediatos e aparentes, mas pelo contexto histórico, pela análise dos acontecimentos 

envolvendo as relações de poder entre as classes sobre o domínio dos meios de produção, ou 

seja, a essência supera a aparência. Esse pensamento permitiu entender a realidade do sujeito 

construído historicamente (PAULO NETTO, 2011).  Nesse sentido, o materialismo histórico 

permite a compreensão e análise da história, das lutas e das evoluções econômicas e políticas a 

partir do estudo da sociedade considerando o contexto histórico, econômico e social.  

  Ao considerar os pontos essenciais que determinam essa concepção de homem, Aguiar 

e Ozella (2013, p. 301) afirmam que,  

falamos de um homem constituído numa relação dialética com o social e com sua 

história, o que o torna ao mesmo tempo único, singular e histórico. Este homem, 

constituído na e pela atividade, ao produzir sua forma humana de existência, revela 

— em todas as suas expressões — a historicidade social, a ideologia, as relações 

sociais e o modo de produção. Ao mesmo tempo, esse mesmo homem expressa a sua 

singularidade, o novo que é capaz de produzir, os significados e os sentidos subjetivos.  

  Sendo assim, não se considera o homem desvinculado do seu contexto, por isso, 

Vigotski (2001) o define como produto das relações historicamente construídas. Ou seja, não 

se compreende o homem sem antes compreender sua historicidade e seu contexto social — um 

não se constitui sem o outro, pois “[...] indivíduo e sociedade não mantêm uma relação 

isomórfica entre si [...] um constitui o outro”. (AGUIAR; OZELLA, 2013, p. 301).  

                                                           
52 Resgatando as ideias marxistas, as propostas de trabalho de Vygotsky, Luria e Leontiev se propõem procurar as 

origens das formas superiores de comportamento consciente nas relações sociais que os indivíduos mantêm com 

o mundo exterior (MARTINS, 1994). 
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  Baseados na teoria de Vigotski (2001), Aguiar e Ozella (2013) entendem que o 

materialismo dialético se caracteriza pelo movimento real do pensamento, constituído pela 

história do sujeito em sociedade — a historicidade. Para abstrair a matéria (pensamento 

concreto) desse sujeito, é necessário analisar minuciosamente como ocorre o processo de 

desenvolvimento do sujeito e perceber as conexões existentes na sua formação, pois a realidade 

se estabelece a partir de múltiplas relações dos sujeitos com a cultura — as mediações. Essas 

mediações se compõem na concepção de como o sujeito e/ou a realidade se constroem 

historicamente (a partir das relações que o determinam).  

  Nesse sentido, Aguiar e Ozella (2013) definem os núcleos de significação não como um 

mero instrumento ou manual de uso do pesquisador, mas como um meio de apreender a relação 

sujeito/objeto articulado à sua constituição como homem nas suas múltiplas determinações. Na 

análise por meio de Núcleo de Significação, o pesquisador deverá entender que, para a 

apreensão dos sentidos do sujeito, deve-se pautar primeiramente nas percepções empíricas, 

porém, sem deixar de ir para além do aparente e ainda não se limitar na descrição do fenômeno 

investigado, mas compreendê-lo em sua historicidade e na sua concepção de homem.   

  Ao lançar mão dos dados (filmagens, gravações, diário de campo, entre outros), o 

pesquisador deve analisar não só o aparente ou o dito empiricamente, mas entender os 

elementos que constituem a fala do sujeito. Com o material a ser analisado em mãos, o 

pesquisador precisa se orientar por um método e um pensamento categorial para compreender 

o sujeito, ou seja, precisa da mediação teórica para interpretar os dados para que esses alcancem 

o caráter científico. Para explicitar a melhor forma de se apropriar do método, os autores 

utilizam as categorias definidas sinteticamente a seguir: mediação, historicidade, sentidos e 

significados, motivos e ações.  

 

Extração de categorias 

 

  Para Paulo Netto (2011), as categorias não são criadas, elas são extraídas do objeto de 

pesquisa. De acordo o método desenvolvido por Aguiar e Ozella (2006), as categorias numa 

atividade de pesquisa representam a abstração do real e suas contradições, ou seja, a 

materialidade do movimento abstraído do objeto em transformação. A análise por meio de 

categorias permite olhar o real e apreender suas dimensões para abstrair e compreender o 
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Núcleo dos Significados. E é a partir dessa abstração que o pesquisador deverá organizar a 

realidade caótica e extrair sua essência sem deixar de considerar as expressões contraditórias 

do sujeito.  

  A Categoria Mediação permite ao pesquisador distanciar-se da percepção naturalizada 

do objeto a ser investigado. Possibilita a análise das determinações, nomeadas por Aguiar e 

Ozella (2006) como “elementos que constituem o sujeito”. As mediações se constroem na 

relação particular/singular/universal. O princípio da dialética materialista vê o homem como 

um sujeito social que, ao mesmo tempo em que é individual nas suas particularidades 

subjetivadas, é uma síntese de suas relações representadas pela sua relação com a sociedade (o 

particular) que o constitui em sua essência (o singular), ambas se consolidando no gênero 

humano (o universal).   

  Nessa concepção, a categoria mediação não tem a função de apenas ligar a singularidade 

e a universalidade, mas de organizar essa relação. À medida que as relações humanas se tornam 

mais complexas, mais mediações acontecem. O pesquisador deve compreender então que o 

objeto investigado não se desprende de sua realidade, ao mesmo tempo em que essa não se 

separa do sujeito — um não é sem o outro. Dessa forma, a mediação ajuda a compreender os 

significados das relações, esclarecer essa dicotomia e extrair daí as subjetividades construídas 

na historicidade do sujeito. (AGUIAR; SOARES; MACHADO, 2015).  

  A Categoria Historicidade permite pensar a realidade em movimento, explicar os 

processos de transformação do objeto e pensar a forma como o homem se constitui como tal. 

Ao considerar a historicidade no objeto de pesquisa, o pesquisador se propõe a não mais 

compreender o objeto como ele é, mas como surgiu e como se transformou a partir das 

mediações; deve-se perceber a sua essência, sua constituição e não só sua aparência 

fenomênica.  

  De acordo com Aguiar e Ozella (2013, p. 303), “[...] o indivíduo modifica o social; 

transforma o social em psicológico e assim cria a possibilidade do novo. Logo, podemos afirmar 

que a linguagem seria o instrumento fundamental nesse processo de constituição do homem”. 

Dessa forma, compreende-se que os signos representam a concretude do pensamento — modo 

de pensar e agir do sujeito, expressos pelos significados. Para isso, os autores recorrem às 

categorias sentido e significado. 
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  A Psicologia de Vygotsky parte do princípio de compreender o homem e sua concepção 

histórica e social. No método de Aguiar e Ozella (2006; 2013; 2016), após passar pelas 

categorias Mediação — que compreende o social do sujeito, e Historicidade — que define a 

constituição histórica do sujeito, chega-se à categoria Sentidos e Significados.  

  Para Vygotski (1931/2001), as relações entre pensamento e linguagem se constituem no 

desenvolvimento histórico da consciência humana, e se apresentam como produto da dialética 

homem/mundo. Essa dialética é mediada pelos significados constituídos das sínteses do 

pensamento e linguagem apreendidos pela vivência de mundo. E, nesse movimento de 

pensamento, emoções e significados, os sentidos se constituem.  

  Aguiar e Ozella (2013) definem esse movimento como a relação mediada pelo 

pensamento e a linguagem — compreendendo que ambos se constituem mutuamente. Os 

significados são as representações amplas das transformações realizadas pelo homem — a 

transformação do natural em cultural. Para Aguiar e Ozella (2013, p. 304), “[...] o homem 

transforma a natureza e a si mesmo na atividade, e é fundamental que se entenda que este 

processo de produção cultural, social e pessoal tem como elementos constitutivos os 

significados”. Ou seja, os significados são as produções históricas e sociais que permitiram a 

socialização e a abstração por meio dos signos coletivos apropriados pelo homem a partir de 

suas subjetividades — o sentido. 

   Sentidos e significados, portanto, não devem ser compreendidos separadamente, pois 

ambos se complementam.  O sentido representa a singularidade construída historicamente pelo 

homem. Para Aguiar e Ozella (2013, p. 305), “[...] falar de sentidos é falar de subjetividade, da 

dialética afetivo/cognitivo, é falar de um sujeito não diluído, de um sujeito histórico e singular 

ao mesmo tempo”. 

  Para Ashbar (2014, p. 268), 

 

[...] os significados são mais estáveis, já os sentidos modificam-se de acordo 

com a vida do sujeito e traduzem a relação do sujeito com os fenômenos 

objetivos conscientizados. Além disso, é o sentido que se exprime na 

significação, e não o contrário; é o sentido que se concretiza nas significações, 

da mesma maneira que o motivo se concretiza nos objetivos, e não as 

significações no sentido 

  O significado constitui o ponto de partida para a construção do sentido, mas, para 

compreendê-lo na concepção do sujeito histórico e socialmente construído, deve revelar ao 
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pesquisador mais do que a aparência: a consciência objetivada. Dessa forma, pensamento, 

afetividade e simbolismo não se separam e abrem o caminho para revelar os motivos e as 

necessidades do sujeito, que constituem o sentido.  

  As necessidades e os motivos não aparecem isoladas do processo cultural, social e 

histórico que constitui o sujeito. Elas se revelam nas relações em que ele está inserido; porém, 

não se manifestam de forma intencional. As necessidades não são necessariamente explicitadas 

pelo sujeito, elas partem da percepção das emoções interiorizadas, percebidas na exteriorização 

por meio das ações. Ações são frutos dos motivos. Quando uma necessidade é satisfeita, novos 

motivos se formam, revelando os sentidos do sujeito — motivos e sentidos são associados na 

dimensão simbólica formada pelas relações do sujeito. Para Aguiar e Ozella (2013, p. 306), 

Evidencia-se, desse modo, a complexidade desse processo, marcado especialmente 

pela força dos registros emocionais geradores de um estado de desejo, de tensão, que 

mobiliza o sujeito, que cria experiências afetivas e que, como atividade psíquica, tem 

papel regular.   

  Dessa forma, entende-se que, por se tratar de um fenômeno único, histórico e subjetivo, 

as necessidades revelam algo que impulsiona o sujeito a satisfazer seus desejos e que o modifica 

para a busca de novas necessidades mediadas pelos motivos. 

  As necessidades não são facilmente identificadas, muitas vezes o próprio sujeito as 

desconhece, por isso são passíveis de contradição. Aguiar e Ozella (2013) lembram que o 

pensamento é conduzido pelas emoções. Portanto, não é um fenômeno pronto e acabado, ele 

está sempre em movimento e muitas vezes não é expresso na linguagem exteriorizada. 

  O pensamento objetivado revela as emoções subjetivadas; portanto, revela as 

necessidades do sujeito. O pesquisador deve então compreendê-las a partir dos fenômenos 

vividos, revelados nas emoções, o que implica aproximar o sujeito das zonas de sentido como 

quem percebe suas atividades.  

 

Instrumentos para produção e análise dos dados: procedimentos para chegar aos núcleos de 

significação 

 

  Ao organizar o método, Aguiar e Ozella (2013) desenvolveram também os 

procedimentos e instrumentos que consideram mais adequados para serem utilizados na 

produção de dados sustentada pela abordagem sócio-histórica.  
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  Para os autores, é possível alcançar a sistematização desses procedimentos através da 

entrevista, considerada por eles o método mais adequado. Porém, para uma análise mais 

fidedigna possível, acrescentam-se os “[...] relatos escritos, narrativas, história de vida, frases 

incompletas, autoconfrontação, vídeo-gravação e, inclusive, questionários ou desenhos, desde 

que sejam complementados e aprofundados através de entrevistas.” (AGUIAR; OZELLA, 

2013, p. 308). Desses instrumentos obtém-se os dados extraídos dos discursos dos sujeitos, para 

então desenvolver as categorias e extrair delas o essencial para produzir a síntese do material 

de pesquisa. 

  A análise dos dados depende sistematicamente dos procedimentos escolhidos, pois, a 

partir da compreensão do discurso do sujeito, o pesquisador deverá desenvolver a sensibilidade 

de compreender os significados, as necessidades e motivos para chegar ao sentido pessoal e 

então extrair os núcleos de significação. De acordo com o método de Aguiar e Ozella (2013), 

ao expressar a sua singularidade o homem revela sua subjetividade e sua historicidade e os 

significados e sentidos desenvolvidos na mediação — produzindo assim novos sentidos e 

significados.  

  Ao lançar mão do material produzido, o pesquisador deverá se organizar para a análise 

para que ela seja a mais fidedigna possível. Isso requer compreender a singularidade do sujeito 

— comungados ao objetivo da pesquisa — e seus sentidos pessoais, sem deixar de considerar 

o contexto de uma forma mais ampla, considerando a mediação, a historicidade e os 

significados coletivos. 

  Para a leitura e organização desse material, os autores apresentam os elementos 

indicados como fundamentais para a construção das categorias e análise dos núcleos de 

significação: os pré-indicadores e indicadores, conforme se descrevem a seguir.  

  Para Aguiar e Ozella (2013), os pré-indicadores se manifestam nas partes do discurso 

do sujeito que aparecem repetidamente e carregadas de emoções — expressam os sentidos e os 

significados. Compõem a expressão do sujeito em sua totalidade, ou seja, a materialização do 

pensamento em linguagem. Os autores consideram que, ao fazer a análise, é importante 

constatar se os pré-indicadores abstraídos pelo pesquisador estão articulados com os objetivos 

da pesquisa.  

   Os indicadores são as abstrações da fala do sujeito, que podem parecer isolados ou não 

e podem ser complementares pela semelhança ou pela oposição. Aguiar e Ozella (2013, p. 309) 
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assim se posicionam: “Entendemos desse modo, que os indicadores só adquirem significados 

se inseridos e articulados na totalidade dos conteúdos temáticos contidos na expressão do 

sujeito”. Compreende-se que eles indicam o caráter motivador implícito pelas condições 

vividas pelo sujeito — sua historicidade.  

  Para Aguiar, Soares e Machado (2015, p. 63),  

[...] embora a sistematização dos núcleos de significação seja realizada por 

etapas (levantamento de pré-indicadores, sistematização de indicadores e 

sistematização propriamente dita dos núcleos de significação), esse processo 

não deve ser entendido como uma sequência linear.  

  Ao extraí-los, devem ser considerados a totalidade do sujeito e o movimento das 

contradições produzidas na objetividade e subjetividade. Os autores afirmam ainda que é 

importante voltar ao material da entrevista e selecionar trechos da fala para ilustrar esses 

indicadores, iniciando-se então a análise dos núcleos.  

  Após a leitura exaustiva e flutuante, é preciso selecionar os pré-indicadores e 

indicadores, destacando os pontos centrais que indicam a singularidade da expressividade do 

sujeito. O pesquisador deverá articulá-los de forma sintetizada para resultar no núcleo. “É nesse 

momento que, efetivamente iniciamos o processo de análise e avançamos do empírico para o 

interpretativo”. (AGUIAR; OZELLA, 2006, p. 231). O núcleo deve expressar a essência do 

sujeito, o que traduz em sua essência e determinações constitutivas.  Ele se materializa na 

expressão mais subjetivada do sujeito: a percepção do não dito.  

  Ao realizar a análise dos núcleos, é essencial que o pesquisador seja afetado pelo seu 

objeto e perceba a melhor forma de fazer uso dele. A análise deve considerar o contexto de 

produção dos referenciais, das categorias, sem generalizar os dados.   

Do mesmo modo, o processo de análise não deve ser restrito à fala do informante, ela 

deve ser articulada (e aqui se amplia o processo interpretativo do investigador) com o 

contexto social, político, econômico, em síntese, histórico, que permite acesso à 

compreensão do sujeito na sua totalidade (AGUIAR; OZELLA, 2013, p. 231).  

  É nesse momento que se dá a compreensão dos sentidos e significados, articulados ao 

núcleo da significação, para então alcançar a síntese completa embasada pelo discurso, 

articulado ao contexto e à teoria.  

 

Considerações Finais 
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  A análise de dados por meio dos Núcleos de Significação parte dos princípios da 

Psicologia Sócio-Histórica e se fundamenta no método Materialista Histórico Dialético, que se 

preocupa em entender a realidade para além do aparente, de modo que permita compreender o 

movimento analítico, ou seja, a capacidade de síntese (da realidade) mediada pelos signos. Seu 

objeto de compreensão não se pauta apenas no discurso e sim na totalidade do sujeito — aquele 

que se constitui historicamente na concepção de homem, de acordo com a teoria de Vigotski 

(2001).  

 De acordo com Aguiar e Ozella (2013), quando o sujeito se expressa, está objetivando 

sua subjetividade e essa objetivação é a manifestação do seu “eu” histórico; logo, está 

subjetivando sua realidade — ele se constitui, portanto, nessa dialética. Assim, compreender o 

movimento dialético é apreender o movimento de objetivação/subjetivação. Por isso é 

importante destacar o caráter histórico (a dialética geral das coisas) e o singular (a unicidade da 

realidade investigada e seus fenômenos sociais). Ao entender esse processo de construção, 

devem-se prever as possibilidades e antever-se aos desdobramentos que a fala do sujeito pode 

vir a ter — as possibilidades. Ainda que a realidade pressuposta se assemelhe ao natural, o 

aparente não explicita os comportamentos subjetivos. 

  Ao se propor a utilização do método na pesquisa, é necessário o entendimento que para 

compreender o sujeito em sua totalidade é preciso analisar os aspectos contraditórios, pois a 

verdade é provisória — ela se faz, desfaz e refaz —, conforme os movimentos históricos e 

sociais. Para que esse percurso se concretize de forma fidedigna, deve-se considerar as 

subjetividades do sujeito e sua relação com a sociedade (o particular) que o constitui em sua 

essência (o singular) e sua historicidade e mediações influenciadas pelo gênero humano (o 

universal).  Do contrário, corre-se o risco de considerar apenas as particularidades dos sujeitos, 

revelando assim os significados atribuídos pelos envolvidos no processo, não enfatizando assim 

os sentidos atribuídos pelas singularidades.  

  O método sugere que compreender a pesquisa por meio do os núcleos de significações 

para análise dos dados, tem grande relevância para a pesquisa qualitativa. Pois traz indicações 

de como coletar os dados, compreendê-los, categorizá-los e articulá-los com a teoria, 

sintetizando-os de forma fidedigna.  Por isso o cuidado de não analisar as aparências, pois a 

verdade não fica evidente. O pesquisador deve abstrair e compreender o que move a análise, de 
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modo que possibilite a desnaturalização dos pressupostos. Não deve se pautar no aparente, mas 

reconhecer a totalidade do sujeito. 

   Desta forma, de acordo com os textos que subsidiaram nosso estudo (AGUIAR; 

OZELLA, 2006; 2013; AGUIAR; SOARES; MACHADO, 2015), a análise dos dados em 

pesquisas que envolvem sujeitos não pode desconsiderar a historicidade que medeia as relações 

sociais estabelecidas na particularidade em que vivem os participantes. Também não pode 

ignorar que a subjetivação das condições objetivas de vida, são atravessadas pelos sentidos e 

significados, que por sua vez, decorrem das necessidades e motivos que impulsionam tanto as 

ações quanto as concepções dos sujeitos envolvidos na pesquisa.  

Portanto, esse método de análise só será adequadamente utilizado, quando forem 

considerados os princípios do Materialismo Histórico e Dialético que o fundamentam e, nas 

pesquisas em Psicologia, as contribuições de Vygotski (1931/2000) e colaboradores.  
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GT 04: Psicologia histórico-cultural 

 

RESUMO: o presente artigo tem por objetivo apresentar os estudos de Vygotsky sobre aprendizado como 

decorrência da compreensão do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. A formação, 

segundo ele, se dá numa relação dialética entre o sujeito e a sociedade ao seu redor. Essa relação não é passível de 

muita generalização, pois o que interessa é a interação que cada pessoa estabelece com determinado ambiente. 

Alguns conceitos-chave são as funções psicológicas elementares que se caracterizam como reflexos; os processos 

mais complexos são as funções psicológicas superiores que distinguem os humanos dos outros animais; a 

mediação, que é demonstrada através da relação do indivíduo com o mundo; a linguagem que traz consigo 

conceitos consolidados da cultura ao qual pertence o sujeito. A obra do psicólogo ressalta o papel da escola no 

desenvolvimento mental das crianças e é uma das mais estudadas pela pedagogia contemporânea. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Mediação. Educação Escolar. 

ABSTRACT: This article aims to present Vygotsky's studies on learning as a result of the understanding of man 

as a being that is formed in contact with society. Formation, according to him, takes place in a dialectical relation 

between the subject and the society around him. This relationship is not subject to much generalization, because 

what matters is the interaction that each person establishes with a given environment. Some key concepts are the 

elementary psychological functions that are characterized as reflections; the most complex processes are the higher 

psychological functions that distinguish humans from other animals; mediation, which is demonstrated through 

the relation of the individual to the world; the language that brings with it consolidated concepts of the culture to 

which the subject belongs. The psychologist's work highlights the role of school in the mental development of 

children and is one of the most studied by contemporary pedagogy. 

Keywords: Learning. Mediation. SchoolEducation. 

 

Introdução 

 

Para compreendermos as questões que envolvem determinado teórico em seus escritos 

precisamos situá-lo em seu contextohistórico, para ser possível entender o pensamento deste 

autor e como foi elaborado. Esse momento é imprescindível, porque só assim, o leitor poderá 

perceber como a história é um dos aspectos fundamentais daquela teoria. Em outras palavras, é 

uma questão de respeito para com o pensador que deixou seu legado para a humanidade. 

mailto:rosevaliante@unir.br
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Iremos tratar aqui, de Lev SemenovichVygotsky, um dos grandes pensadores de origem 

russa, que vivenciou parte da Revolução Russa de 1917. Sua obra ressalta o papel da escola no 

desenvolvimento mental das crianças e é uma das mais estudadas pela pedagogia 

contemporânea. 

Vygotsky não formulou uma teoria pedagógica, embora o pensamento do psicólogo 

russo, com sua ênfase no aprendizado, ressalte a importância da instituição escolar na formação 

do conhecimento. Para ele, a intervenção pedagógica provoca avanços que não ocorreriam 

espontaneamente.  

Ao formular o conceito de zona proximal, mostrou que o bom ensino é aquele que 

estimula a criança a atingir um nível de compreensão e habilidade que ainda não domina 

completamente, propiciando-lhe, buscar um novo conhecimento. Podemos afirmar que ensinar 

o que a criança já sabe desmotiva o aluno e, ir além de sua capacidade é inútil.  

O psicólogo considerava, ainda, que todo aprendizado amplia o universo mental do 

aluno. O ensino de um conteúdo não se resume à aquisição de uma habilidade ou de um 

conjunto de informações, mas amplia as estruturas cognitivas da criança. Assim, como 

exemplo, com o domínio da escrita, o aluno adquire também capacidades de reflexão e controle 

do próprio funcionamento psicológico.  

O artigo está organizado em cinco partes: 1ª) identificação do objeto pesquisado; 2ª) 

fundamentação teórica; 3ª) metodologia; 4ª) resultados; 5ª) conclusão. 

 

Identificação do objeto pesquisado 

 

Podemos afirmar que a Revolução Russa de 1917 foi uma tentativa de tratar alguns dos 

grandes desafios da humanidade: a miséria em que muitas pessoas vivem em todo o planeta, a 

explicação da desigualdade social e, formas de superação desses aspectos. Assim sendo, foi a 

tentativa, sobretudo porque se opôs ao capitalismo como modo de produção. 

No início do século XX, quando Vygotsky ainda era criança, a Rússia era um país muito 

atrasado economicamente em relação aos demais países europeus. A maior parte da população 

vivia no campo, era analfabeta e a desigualdade social e a distribuição de recursos eram muito 

semelhantes às da época do Feudalismo. A riqueza estava concentrada nas mãos da nobreza 
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russa e os camponeses passavam fome, submetidos a condições de vida muito precárias, em um 

país cujo clima é extremamente frio. 

Apenas em Moscou e São Petersburgo é que se apresentava um pequeno 

desenvolvimento industrial, sendo que os industriários, em sua maioria, eram estrangeiros. Essa 

condição era muito diferente da Europa Ocidental, onde algumas leis já garantiam melhores 

condições de vida e proteção social. 

À época, o país era governado pelos czares (imperadores) que eram uma espécie de 

monarcas absolutistas. Na Rússia czarista não existia Constituição nem partidos políticos, de 

modo que qualquer pessoa que discordasse do czar era severamente punida, sendo enviada para 

a Sibéria, região próxima às calotas polares, a região mais fria do país. 

Diante dessa situação, existiam partidos políticos clandestinos, sendo o principal deles 

o Partido Social Democrata, que, em linhas gerais, se opunha ao que estava acontecendo na 

Rússia e planejava uma revolução que pudesse tornar o país uma democracia moderna e 

capitalista. O partido era formado por duas correntes: os mencheviques, que queriam reunir o 

maior número de pessoas em torno da ideia de um golpe político contra o czar e, os 

bolcheviques, seguidores de Lenin, um importante líder da Revolução Russa. Pensavam que o 

partido precisava reunir, de uma maneira sistemática e organizada, seus militantes. No partido 

bolchevique, havia uma liderança central que determinava as ações de todos os que fizessem 

parte da organização. 

Os dois grupos buscavam fundamentação no marxismo, propriamente no socialismo 

científico. Na obra Manifesto do partido comunista (ENGELS, F.; MARX, K. Petrópolis: 

Vozes, 2011), de 1948, Marx e Engels afirmaram que o capitalismo produz injustiça e 

desigualdade. Nesse sentido, o proletariado deveria se unir em uma revolução, para acabar com 

esse modo de produção e construir uma sociedade socialista, sem propriedade privada. Nela, 

todos os bens seriam de todos e seriam administrados pelos próprios trabalhadores. 

A participação da Rússia na Primeira Grande Guerra (1914-1918) piorou ainda mais a 

situação deste país. Faltava comida, emprego e os preços eram muito altos. Com isso, a 

insatisfação geral reuniu a população em torno de um conjunto de passeatas contra o czar 

Nicolau II, que enviou suas tropas para conter mais de um milhão de pessoas em protesto. 

Contudo, os soldados, também insatisfeitos com as condições de vida, colocaram-se ao lado do 

povo no protesto, de forma que o czar foi obrigado a renunciar. 



 

598 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

A Rússia tornou-se uma República e foi instaurado um governo provisório, apoiado 

pelos mencheviques, que durou seis meses. Passado esse período, um golpe dos bolcheviques, 

sob a liderança de Lênin e Trotski, instaurou-se um governo socialista na Rússia, que teve o seu 

nome modificado para União das Repúblicas Soviéticas Socialista – URSS. 

Nos primeiros anos de governo, a política de recuperação da economia proposta por 

Lenin fez com que o país começasse a se recupera. Contudo, com sua morte, em 1924, Joseph 

Stalin (1989-1953), um militante bolchevique, chegou ao poder, instaurando uma ditadura. 

No governo de Stalin, o Estado passou a controlar a economia e a política soviética, até 

que esse controle atingiu a vida social e a cultura: nas instituições educativas, só era permitido 

ensinar o que o Partido Comunista determinasse; até as obras de arte modernas eram proibidas; 

qualquer discordância com o regime era castigada com prisão; o governo fazia propaganda 

maciça de Stalin e seu governo, tornando-se assim, venerado pelo povo. Embora se possa 

afirmar que seu governo era comprometido com a população, por outro lado, esta era 

manipulada em relação aos seus erros e decisões políticas equivocadas. Em datas 

comemorativas, as pessoas entoavam canções e marchavam com retratos exaltando seu 

governante.  

Além da opressão, a autonomia e a democracia eram aspectos muito distantes da URSS 

e, é nesse contexto que se insere a produção de Vygotsky. O objeto pesquisado trata do Lev 

Semenovich Vygotsky, entendido como o teórico do ensino como processo social. 

 

Fundamentação teórica 

 

No contexto da Revolução Russa, Vygotsky, influenciado pelas ideias de Marx, 

considera que nenhuma teoria psicológica, até então elaborada, considerava o homem em seu 

contexto sócio histórico. Assim, a grande questão que instigava o pensador pode ser descrita na 

seguinte pergunta: como o homem constrói sua cultura? 

Vygotsky deixa evidenciado que para ele era fundamental compreender como o homem, 

por meio do trabalho e da transformação da natureza, constrói seus sistemas jurídicos, 

religiosos, filosóficos, artísticos, matemáticos, linguísticos dentre outros.  
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Basicamente, ele se interessava em compreender a relação dos homens com seu 

ambiente, tanto físico como material, em desvelar as consequências psicológicas das atividades 

humanas através do esforço físico do ser humano em transformar a natureza e, em entender a 

relação entre os instrumentos construídos pelo homem e o desenvolvimento da linguagem e do 

pensamento (VYGOTSKY apud REGO, 2000). 

Ao buscar responder a sua questão sobre como o homem constrói sua cultura, constatou 

que, no processo civilizatório, a linguagem surgiu como uma necessidade de dividir socialmente 

o trabalho. Através desse raciocínio, percebe-se uma influência direta dos pensamentos de Marx 

e Engels, para os quais todo instrumento de trabalho interfere na natureza, modificando-a e 

vice-versa. Ou seja, a natureza modificada transforma o homem. 

Para Vygotsky, os instrumentos de trabalho aos quais Marx e Engels se referem não são 

apenas físicos, mas simbólicos. Um desses instrumentos é a linguagem, por permitir ao homem 

se comunicar, planejar e regular sua própria conduta, ou seja, a autorregulação. 

Percebe-se até aqui, que o interesse de Vygotsky era compreender as funções 

psicológicas superiores, as quais permitem ao homem imaginar, lembrar planejar, supor, enfim, 

representam formas complexas de raciocinar que são movidas pela intencionalidade, pela 

consciência do homem sobre seus atos, comportamentos, atitudes, criações. Essas funções 

seriam, desta forma, muito diferentes dos reflexos, reações automáticas e associações 

simplificadas, próprias dos animais e de crianças pequenas (REGO, 2000). 

Foi por meio da literatura que Vygotsky começou a pensar na constituição do ser 

humano. Ele queria compreender a psicologia da mensagem, na perspectiva de quem as recebe. 

Interessava-lhe investigar como o sujeito vivencia as mensagens que recebe e qual o sentido 

que cada um atribui a elas. 

A compreensão de subjetividade na perspectiva vygotskyana parte do princípio de uma 

gênese social do indivíduo. Isso significa que não é possível explicar nenhum comportamento 

humano dissociado da História e Cultura. Vygotsky afirma que o sujeito influencia o social, em 

uma relação de mediação. Isso significa que tanto o social quanto o sujeito têm singularidades. 

São diferentes, não se diluem um no outro, mas, ao mesmo tempo, podem ser iguais. 

Na obra de Vygotsky,mediaçãose refere a um processo de intervenção provocado por 

um elemento intermediário entre outros dois. Do ponto de vista das relações de ensino e 

aprendizagem, concebe-se que entre o sujeito que aprende e os objetos a serem aprendidos, há 
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um outro sujeito ou instrumento mediador. Ressalta-se aqui, que nem sempre o elemento 

mediador é um ser humano. Atualmente os artefatos tecnológicos são exemplos de elementos 

mediadores. Exemplificando, aprende-se por meio da televisão, dos computadores, de jornais e 

revistas, de um livro e outras possibilidades mais. 

 

Construção do sentido, significado e linguagem 

 

O desenvolvimento humano é marcado pela produção de sentidos em torno das 

experiências vividas na interação com o mundo, das relações com as outras pessoas. Esse 

processo se constitui por uma relação entre a cognição, os afetos e emoções, de maneira que 

cada um internaliza as experiências que vive, singularizando-as, tornando-as próprias. 

A construção dos sentidos se dá no movimento das atividades, ações de transformação 

na natureza, exercidos pelo homem. Por sua vez, as atividades são mediadas pelos significados. 

Sobre o significado, Vygotsky (2008, p. 151) explica que o “[...] significado das 

palavras é um fenômeno de pensamento apenas na medida em que o pensamento ganha corpo 

por meio da fala, e só é um fenômeno da fala na medida em que esta é ligada ao pensamento 

verbal, ou da fala significativa.” 

A linguagem é a principal forma de expressão do pensamento. Uma das formas mais 

avançadas de comunicação por esse meio é a partir do uso de palavras. A palavra é, portanto, a 

principal expressão do pensamento e da linguagem. Esta última é o meio fundamental para a 

humanidade, pois todo o processo de socialização, que envolve tanto a convivência em 

sociedade quanto a de individuação, se dá a partir do uso da linguagem. 

O processo de construção da consciência, além de ser mediado pela linguagem, tem uma 

dimensão afetiva-emocional. Todas as experiências vividas por uma pessoa passam pela 

afetividade. Assim, para Vygotsky, a emoção, bem como a linguagem e o pensamento, é uma 

dimensão muito importante da consciência. Esta, se evidencia a partir da produção dos sentidos 

e significados que o homem produz sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as coisas, sobre si 

mesmo. 

De acordo com Vygotsky, o significado refere-se ao que o homem já encontra pronto 

no mundo, quando nasce. Refere-se ao que já foi construído historicamente, estando inclusive 

registrado em dicionários. Exemplificando, ao nascermos já existiam objetos como prato, garfo, 

colher, copo, caneta etc. Aprendemos, então, seus nomes e qual a utilidade de cada um. 
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Nos reportando ao sentido, este se refere ao conjunto de fenômenos psicológicos que 

são provocados pelos significados, construídos pelo homem em interação com o outro, com a 

cultura e a sociedade. Por exemplo, quando alguém transcende o uso convencional de caixas de 

ovos em papelão, utilizando-as para criar uma obra de arte só pode fazê-lo a partir de seus 

sentidos subjetivos, que em confronto com a dimensão social e a história, combinadas coma 

emoção, permitiram que ele criasse algo novo e o colocasse em movimento no grupo social ao 

qual pertence. 

Como podemos perceber, os significados e sentidos atribuídos pelo homem às 

atividades que desempenha no mundo e em um determinado grupo social do qual faz parte 

constituem sua consciência,ou seja, seus modos de ser, estar e agir. Vale ressaltar que toda 

atividade humana é mediada por afetos e sentimentos. 

A atividade constitui o homem na medida em que ele se transforma a natureza, ou algo, 

e é por ela transformado. Todos os instrumentos criados pelo homem são sínteses da atividade 

social. O que ele passa a pensar a partir da atividade é que o diferencia dos outros animais. 

É justamente na apropriação da atividade criadora que se dá a apreensão dos 

significados. O significado do que é, e como se chama, um determinado ser ou objeto passa a 

existir em cada um. Assim, por meio da atividade e do contato com os outros é que o homem 

se desenvolve. Isso que permite a cada um construir o mundo e subjetivá-lo, ou seja, torná-lo 

próprio e ter a consciência de que se faz parte dele. O que faz com que determinados 

comportamentos e costumes sejam aceitos ou não aceitos em um determinado grupo social é 

justamente a história das relações dos homens com outros homens, da mediação entre os 

instrumentos, os valores e os conhecimentos acumulados pelos homens em cada cultura. 

Quando os conhecimentos apreendidos através da cultura são internalizados, podemos 

dizer que o sujeito se singulariza, de maneira que seus pensamentos se tornam complexos, 

tornando possível a cada um imaginar, compreender e criar conceitos, simbolizar e criar 

representações mentais. 

 

O desenvolvimento da consciência e da atividade 

 

Consciência e atividade são duas importantes categorias de análise da psicologia sócio-

histórica que nos permitem compreender como o homem se relaciona com o mundo e, a partir 

dessa relação, constrói seu psiquismo. Consciência, realidade social e atividade são construídas 
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de maneira material, dialética e mediada pelas relações e interações durante desenvolvidas pelos 

homens: 

 

[...] baseado na análise do conteúdo da própria atividade infantil em desenvolvimento, 

é que podemos compreender de forma adequada o papel condutor da educação e da 

criação, operando precisamente em sua atividade e em sua atitude diante da realidade 

e determinando, portanto, sua psique e sua consciência. (LEONTIEV, 2016, p. 63). 

 

O termo psiquismo refere-se aos fenômenos psicológicos que constituem os seres 

humanos. Tal construção se dá sempre em um contexto sociocultural, sendo uma expressão de 

tudo o que uma pessoa é capaz de registrar a partir das experiências que vive. Essas experiências 

são dinâmicas. Na mesma medida em que somos afetados pelo mundo, também o afetamos. O 

psiquismo, portanto, se constrói em um movimento no qual cada um de nós se esforça para 

tornar próprio aquilo que está na cultura - na subjetivação do mundo objetivo – e, também, para 

projetar o que é nosso, o que nos é singular na cultura – a objetivação da subjetividade. 

Para Vygotsky, caberia à Psicologia estudar, pesquisar e explicar a subjetividade, a 

partir da descrição e da explicação do que ele denominou de funções psicológicas superiores: 

linguagem, pensamento, vontade e consciência. O teórico ressalta que, tal explicação não é 

possível se não levarmos em consideração a gênese social da consciência, uma vez que só 

somos o que somos e quem somos em função das experiências, dos valores, das ideologias que 

constituem o grupo social do qual fazemos parte: 

 

As pesquisas mostraram que as funções psíquicas especificamente humanas, como o 

pensamento lógico, a memória consciente e a vontade, não se apresentam prontas ao 

nascer. Elas formam-se durante a vida como resultado da apreensão da experiência 

social acumulada pelas gerações precedentes, ao dominarem-se os recursos de 

comunicação e de produção intelectual (antes de tudo, por meio da fala), que são 

elaborados e cultivados pela sociedade” (PRESTES, 2012, p. 21). 

 

Afirma, ainda, que o movimento de subjetivação do mundo objetivo não se dá 

passivamente. Ao contrário, é ativo, na medida em que cada um de nós se esforça muito para 

reinventar e reconstruir o que a cultura nos oferece. E, além disso, somos capazes de reconstruir 

o mundo e de fazer a cultura avançar.  

Esse processo de internalização ativa e dialética do mundo objetivo pela consciência é 

sempre único. O que significa que cada um de nós é afetado pelo mundo de um modo particular, 
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autoral, novo e próprio. Ao mesmo tempo, colocamos nossa subjetividade no mundo dessa 

forma. 

Convém ressaltar que subjetividade e objetividade não caminham separadas e nem 

desarticuladas. Todavia, estão em constante mediação. Somos o que somos em função do 

mundo objetivo que nos cerca, mas o mundo também só é o que é em função das nossas atuações 

nele. Um não é o outro, mas ambos se constituem, mutuamente, sem que percam sua identidade. 

Nos esforços empreendidos por cada ser humano em subjetivar a realidade, ele a 

transforma por meio de suas atividades. Elas anunciam a possibilidade de criar coisas novas, e 

a partir delas, impulsionar novas relações, criando novos movimentos culturais e, 

possivelmente, novas relações sociais. 

Como podemos perceber, a consciência individual do ser humano é construída, social e 

historicamente, por meio de um movimento dialético entre o sujeito e a cultura. Essa relação é 

mediada pelos signos que são responsáveis por transmitir os significados das experiências 

vividas em um determinado grupo social. Exemplificando, as brincadeiras e jogos, são 

importantes signos que estimulam o desenvolvimento do pensamento e da linguagem das 

crianças. Atividades sociais, como as festas de aniversário, fazem parte de um complexo 

sistema de signos que marcam o desenvolvimento humano. 

 

Relação entre pensamento e linguagem 

 

O desenvolvimento da linguagem é uma grande conquista para o ser humano, na 

perspectiva de Vygotsky. Para ele, quando o pensamento e a linguagem se encontram é que as 

funções superiores se desenvolvem qualitativamente.  

Até conquistar a linguagem, uma criança não consegue dizer o que quer, não consegui 

exprimir suas emoções e necessidades, a não ser por meio do choro. Vygotsky denomina esse 

período como estágio pré-intelectual. 

À medida que cresce e aprende a se movimentar a criança passa a utilizar alguns 

instrumentos para resolver problemas de ordem prática. Por exemplo, pode usar uma vassoura 

para alcançar um objeto ou brinquedo que esteja em lugar alto, ou fazer das gavetas uma espécie 

de escada, ou usar uma cadeira para subir em um lugar mais alto, mas ainda sem usar a 

linguagem. A esse período, Vygotsky chamou de pré-linguístico.  
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A aprendizagem da linguagem é mediada ao bebê pelos adultos. São eles que atribuem 

significado aos comportamentos e balbucios emitidos pelos bebês, que são educados a ouvir 

música, a falar alto, falar baixo, falar ao telefone, controlar expressões que indicam raiva ou 

alegria, a sorrir, a fazer gestos etc. 

Pensamento e palavra têm raízes genéticas. Surgiram e se constituíram no processo de 

desenvolvimento histórico da consciência humana e vivem uma relação dialética, embora 

tenham características diferentes. As diferentes identidades humanas são marcadas pelas 

diferentes maneiras de o homem pensar e se comunicar, articuladas à história e à cultura. 

A palavra é a matéria-prima do pensamento. E qualquer palavra desprovida de sentido 

é um som vazio. As palavras nos revelam, dizem quem somos e a qual grupo social 

pertencemos: 

Uma discussão interessante apresentada por Vigotski está relacionada ao sentido que 

atribuímos às palavras. Para ele, na fala interna, o sentido predomina sobre o 

significado. Na fala interna, ou para si mesmo, a palavra é muito mais carregada de 

sentido do que na fala para o outro, ou externa. [...] Portanto, constitui-se também 

como desafio da tradução ter de operar com significado e sentido ao mesmo tempo, 

sem que, muitas vezes, o tradutor tenha participado pessoalmente do contexto em que 

a palavra foi proferida ou escrita”. (PRESTES, 2012, p. 80-81). 

 

Para Vygotsky, o pensamento se complexifica a partir do momento de desenvolvimento 

onde o ser humano se apropria dos signos e das palavras, e que interioriza a linguagem que 

aprendeu a utilizar com aqueles que o antecederam e passa a utilizá-la como organização do 

próprio pensamento. Quando pensamento e linguagem se associam, o pensamento passa a ser 

verbal e a fala passa a ser racional (REGO, 2000). Os desenvolvimentos da construção da 

relação do pensamento e da linguagem do ser humano 

 

[...] dependem de seu conteúdo e este, por sua vez, é governado pelas condições históricas 

concretas nas quais está ocorrendo o desenvolvimento da criança. Assim, não é a idade da 

criança, enquanto tal, que determina o conteúdo de estágio do desenvolvimento: os próprios 

limites de idade de um estágio, pelo contrário, dependem de seu conteúdo e se alteram pari 

passu com a mudança das condições histórico-sociais. (LEONTIEV, 2016, p. 65-66). 

 

O pensamento seria, então, a expressão de uma linguagem interior, que se transforma 

em uma espécie de fala, de conversa que cada um tem consigo mesmo. Contudo, trata-se de 

uma fala sem discurso, de um discurso sem palavras e que sequer é exteriorizado. 
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O significado das coisas é um fenômeno do pensamento e da linguagem, articulado à 

realidade histórico-cultural e social. Ao saber o significado das coisas, das pessoas, a palavra 

que designa tudo aquilo que existe é que se torna possível pensar de uma maneira complexa, 

como fazemos. Esse fenômeno também é chamado de mediação semiótica. 

Assim, os sistemas semióticos são carregados de ideologias, sentidos e significados, 

constituindo a realidade que nos cerca. Tais ideologias, por sua vez, fazem parte de tudo que 

nos constitui como sujeitos. Da mesma maneira, quando projetam velhas ou novas ideologias. 

Mais uma vez, fica claro que nosso desenvolvimento, nossas mudanças individuais encontram 

explicação na cultura e no grupo social ao qual pertencemos, a partir da mediação da linguagem. 

Quando um bebê quer pegar um brinquedo em cima de algum lugar, mas não o alcança, 

apenas balbucia sons, mas não domina a linguagem plenamente, embora os sons que ele emite 

já o ajudem a interagir com os adultos. Ao se aproximar de um adulto e apontar para o local 

onde o brinquedo está, e emitir sons, ainda não utiliza a linguagem como instrumento do seu 

próprio pensamento. Portanto, tendo por base os escritos de Vygotsky, podemos perceber e 

entender que o bebê está fazendo uso de um discurso socializado. 

Com o passar do tempo, esse bebê, já maior, domina muitas palavras. Em uma mesma 

situação, para alcançar seu brinquedo, ele como que fala para si mesmo, no sentido de precisar 

alcançar o brinquedo, pegando algo para puxá-lo. Esse processo é o de fala egocêntrica. 

A fala que antes era socializada passou a ser uma fala interiorizada, processada e 

articulada ao pensamento e à linguagem, articulada cada vez mais à realidade social, histórica 

e cultural. Com isso, podemos afirmar que a criança usa a linguagem como organizadora do 

seu pensamento, para planejar suas ações antes de executá-las. Esse processo é fundamental 

para o desenvolvimento de formas mais complexas de se pensar e, essa ‘conversa’ que a criança 

trava consigo mesma a auxilia a planejar suas ações. 

Quando passa a não precisar falar consigo mesma para dirigir cada uma de suas ações, 

ocorre uma alteração qualitativa no desenvolvimento entre o pensamento e a linguagem. Outro 

salto qualitativo no desenvolvimento das funções psicológicas superiores ocorre quando a 

criança se apropria do sistema da escrita. Aprender a ler e a escrever é apropriar-se dos anos de 

história que separam o homem do registro e da possibilidade de memorizar acontecimentos, 

preservar conhecimento acumulado e garantir a sobrevivência da cultura e sua transformação. 
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Metodologia 

 

O método da pedagogia histórico-crítica orientou a elaboração do estudo sobre Lev 

Semenovich Vygotsky: o teórico do ensino como processo social. O artigo foi elaborado a partir 

das reflexões das aulas construídas durante a disciplina Ensino, Aprendizagem e Educação 

Escolar, do DINTER UEM/UNIR em Educação. 

O método da pedagogia histórico-crítica de ensino, pesquisa e de aprendizagem dos 

conteúdos das ciências, das tecnologias e dos conteúdos da vida cotidiana, tem como 

fundamento a concepção dialética marxiana de ciência, compreendido como o “[...] movimento 

que vai da síncrese (‘a visão caótica do todo’) à síntese (‘uma rica totalidade de determinações 

e relações numerosas’) pela análise (‘as abstrações e determinações mais simples’) [...].” 

(SAVIANI, 2015, p. 81-82), constituindo orientação rigorosa e metódica para a descoberta e 

construção de novos conhecimentos, entendida como método científico, e como processo de 

problematização, transmissão e socialização dos conteúdos das ciências, compreendido como 

método de ensino.  

A perspectiva vigotskiana histórico-cultural do desenvolvimento do psiquismo está 

fundamentada no método do materialismo histórico-dialético. A compreensão de homem, 

mundo, de história, cultura e de sociedade não é determinista, nem metafísica, é antipositivista 

e não é inatista. Assim como o processo ensino e aprendizagem é construído e entendido na 

relação dialética histórico-cultural das condições materiais e imateriais do inacabado 

desenvolvimento da linguagem, do pensamento, imaginação, criação, socialização, 

interpretação, interpretação e apreensão dos conhecimentos das ciências e dos conteúdos das 

práticas sociais, pelo educador e aluno,   

 

[...] as características de cada indivíduo vão sendo formadas a partir da constante 

interação com o meio, entendido como mundo físico e social, que inclui as dimensões 

interpessoal e cultural. Nesse processo, o indivíduo ao mesmo tempo que internaliza 

as formas culturais, as transforma e intervém em seu meio. É, portanto, na relação 

dialética com mundo que o sujeito se constitui e se liberta. (REGO, 2000, p. 94). 
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O processo ensino e aprendizagem, de acordo com materialismo histórico-dialético 

marxiano-vygostiano, é a atividade de socialização e de criação humana de novos 

conhecimentos, tecnologias, vivências, imagens, representações sociais e ambientais, memórias 

e ações. A imaginação, neste processo, é 

 

[...] base de toda atividade criadora, manifesta-se , sem dúvida, em todos os campos 

da vida cultural, tornando também possível a criação artística, a científica e a técnica. 

Neste sentido, [...]  tudo o que nos cerca e foi feito pelas mãos do homem, todo o 

mundo da cultura, diferentemente do mundo da natureza, tudo isso é produto da 

imaginação e da criação humana que nela se baseia.  (VIGOTSKI, 2009, p. 14). 

 

Os estágios de desenvolvimento não são lineares e nem fixos, dependem das condições 

histórico-culturais materiais de existência, impactando na qualidade do processo de 

aprendizagem dos alunos, não de forma determinista. Os conteúdos dos estágios 

desenvolvimentos são cotidianamente construídos e constituídos. Os conteúdos são 

socializados entre as pessoas. A reflexão, interpretação, análise e a compreensão dos conteúdos 

do desenvolvimento favorecem o processo de ensino e de aprendizagem. As relações humanas 

e desalienadas, elaboradas pelo educador e aluno, estabelecidas, interna e externamente à 

escola, contribuem para ampliar a socialização, internalização e criação de novos 

conhecimentos das ciências e de significativas práticas sociais.  

A pedagogia histórico-crítica orienta-se pelo materialismo histórico-dialético marxiano, 

toma por base os princípios da dialética: tudo se relaciona (princípio da totalidade); tudo se 

transforma (princípio do movimento); mudança qualitativa (princípio da mudança qualitativa); 

unidade e luta dos contrários (princípio da contradição). O ensino e aprendizagem dos 

conteúdos das ciências e dos conteúdos da vida cotidiana são estudados, pesquisados, refletidos, 

interpretados, analisados, compreendidos e explicados, considerando  a ação articulada e 

recíproca entre os conteúdos, os objetos e os fatos, ou seja, o “[...] método dialético leva em 

conta a ação recíproca e examina os objetos e fenômenos buscando entendê-los numa totalidade 

concreta.” (GADOTTI, 1997, p. 24-25). A prática social e docente,  fundamentada no método 

dialético de ensino e aprendizagem dos conteúdos científicos e não científicos, entende que a 

“[...] compreensão dialética da totalidade significa não só que as partes se encontram em relação 

de interna interação e conexão entre si e com o todo [...].” (KOSIK apud GADOTTI, 1997, 25).    
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Resultados 

 

Na obra de Vygotsky, o desenvolvimento humano é objeto de preocupação e discussão 

constante. Contudo, não podemos, em uma perspectiva vygotskyana, compreender 

desenvolvimento separado da ideia de aprendizado.  

Para o autor, desenvolver-se implica, necessariamente, em permanentemente aprender. 

É o aprendizado que promove o desenvolvimento, e que é produto das interações sociais que 

um sujeito vive em um determinado contexto histórico, social e cultural. 

Enquanto produção sócio-histórica, a escrita pode ser considerada um sistema altamente 

tecnológico, desenvolvido e complexo de representação da linguagem e do pensamento 

humano. Para Vygotsky, a escrita é muito mais que um conjunto de associações mecânicas 

entre grafemas (letras) e fonemas (sons). Ao contrário, é produto da capacidade de 

representação simbólica dos pensamentos, que transforma sons e símbolos, cuja interação 

materializa as palavras que poderão ser lidas por outros. 

Sendo assim, as tentativas de grafismo, como a intenção da escrita adulta, os desenhos, 

a “mistura” de desenhos, números e letras que compõem a escrita infantil é parte do processo 

de apropriação do sistema de escrita que, por sua vez, é mediada pelas experiências culturais 

vividas pelo sujeito. 

Reconhecendo o sistema de escrita como altamente tecnológico e complexo de 

representação da linguagem e dos pensamentos humanos, Vygotsky critica o ensino pela 

repetição de sons e letras. Para ele, ao fazer isso, se nega à criança a compreensão do sentido 

da escrita e sua importância.  

É fundamental, a partir dos estudos de Vygotsky e Luria (um de seus colaboradores e 

amigos mais presentes em suas obras), entender as ideias construídas pelas crianças mesmo 

antes delas saberem ler e escrever convencionalmente, para que se consiga descobrir e 

desvendar os mistérios e as regras de funcionamento do sistema de escrita. 

 

A aprendizagem como promotora do desenvolvimento 

 

Conforme apresentado até este ponto, o desenvolvimento humano é construído 

diariamente, impulsionado pelas aprendizagens mediadas pela cultura da qual o sujeito faz 
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parte. Isso indica o idioma que cada pessoa falará ou não; se ele escreverá da direita para a 

esquerda ou vice-versa; se ele fará parte de uma comunidade monogâmica ou poligâmica. Tudo 

isso será constituído por meio da cultura do grupo ao qual cada sujeito pertence.  

Na obra de Vygotsky, a interação dialética entre desenvolvimento e aprendizagem é 

cuidadosamente tratada por ele. Embora reconheça a relevância da aprendizagem que ocorre na 

escola e sua função social para o pensador, o desenvolvimento e a aprendizagem se iniciam 

muito antes de o sujeito frequentá-la. Isso não significa que a importância da escola seja 

minimizada. Ao contrário, a escola formal apresenta desafios que são cruciais para o 

desenvolvimento de uma criança. Por isso, as relações entre aprendizagem e desenvolvimento 

são muito importantes para os profissionais do campo da Psicologia e da Educação. 

Vygotsky afirma que há pelo menos dois níveis de desenvolvimento que interagem, 

dialeticamente, no psiquismo humano, no que se refere à aprendizagem: o nível de 

desenvolvimento real e de desenvolvimento potencial. 

O nível de desenvolvimento real se refere aos conhecimentos já construídos pela 

criança, àquilo que ela aprendeu e já domina (REGO, 2000). Diz respeito a tudo que a criança 

sabe e consegue realizar sem a ajuda de alguém mais experiente. Podemos entender, portanto, 

que esse nível se refere a tudo que está consolidado, estabelecido, do ponto de vista dos 

esquemas cognitivos e intelectuais de uma criança. Contudo é preciso que estejamos atentos 

àquilo que a criança está se esforçando em aprender ou se apropriar: 

Tudo aquilo que a criança consegue fazer, mas que depende da ajuda de quem já sabe 

ou conhece diz respeito ao nível de desenvolvimento potencial, constantemente realizado pela 

mediação simbólica e pelas relações humanas. A distância entre o que já está consolidado na 

psiquê da criança e aquilo que ela consegue fazer somente com ajuda é chamado de zona de 

desenvolvimento iminente (PRESTES, 2012). O termo “nível de desenvolvimento iminente” 

também é mencionado como zona de desenvolvimento proximal em muitos textos de Língua 

Portuguesa.  

Vygotsky (2008) alerta que é mais relevante dar atenção ao que a criança não consegue 

fazer sozinha, por isso é um indicativo fértil das suas potencialidades, do que àquilo que ela 

pode vir a aprender, dos saberes que estão em jogo, que representam tudo que ela poderá, ainda, 

aprender melhor. A atividade de brincar é, para o pensador, outro importante elemento no curso 

do desenvolvimento humano. 
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Não apenas os brinquedos (instrumentos criados pelo homem e que estimulam o ato de 

brincar), mas os jogos simbólicos e o exercício do faz-de-conta são fundamentais para a 

constituição da imaginação como uma função psicológica superior. A imaginação é um 

empreendimento difícil, algo que se forja à medida que se brinca. É a brincadeira que “empurra” 

a elaboração de esquemas intelectuais mais complexos. Quando um cabo de vassoura passa a 

representar um cavalo, quando papel cortado passa a representar dinheiro, uma tenda com um 

lençol passa a representar um castelo real, o brincar assume um significado muito relevante no 

desenvolvimento do psiquismo. 

Podemos perceber com as ideias registrados do autor, que levar em conta a ludicidade e 

a relação que as crianças estabelecem com a atividade de brincar é extremamente importante 

para pensarmos na seleção crítica, reflexiva e dialética dos conteúdos de processos educativos 

formais e não formais. Quando se é capaz de perceber o que uma criança consegue fazer sozinha 

e o que só consegue fazer com ajuda, é possível conceber percursos de aprendizagem mais 

funcionais para ela.  

Vale ressaltar, também, que os conceitos de nível de desenvolvimento real, potencial ou 

iminente são relevantes para recuperar e ampliar a importância da escolarização e seu papel de 

compartilhar com cada criança todo o conhecimento que o homem construiu e acumulou ao 

longo dos tempos: 

 

[...] a construção do conhecimento tem sua origem nas sensações e percepções – 

todavia, não se limita a elas. Na superação da mera captação sensível, duas funções 

se destacam, carreando todas as demais, sendo elas: linguagem e pensamento. Graças 

à linguagem, a imagem sensorial conquista representação sob a forma de palavra e 

ela, ao sintetizar a representação do objeto em suas expressões materiais e, 

igualmente, sua representação sob a forma de generalização, descortina as 

possibilidades para o desenvolvimento do pensamento. (MARTINS, 2016, p. 1574). 

 

Todos os conhecimentos adquiridos e construídos na vida anterior à escola são 

preponderantes. Contudo, os saberes escolares promovem a apropriação dos conceitos 

científicos. E em relação a isso, Vygotsky também critica a transmissão mecânica e repetitiva 

dos conteúdos passados pela escola. Para ele, cabe a cada um o desfio de tornar seu, tornar 

próprios dos conceitos científicos (daí vem o termo apropriação). 

A aprendizagem de conceitos requer reflexão, compreensão, internalização e elaboração 

pessoal. Por isso a memorização repetitiva e mecânica dos conteúdos é infrutífera e não garante 

a aprendizagem. Sem aprendizagem, não há desenvolvimento, motivo pelo qual é assim que as 
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práticas educativas precisam ser desafiadoras, caso contrário, a criança pode não alcançar níveis 

mais complexos de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2001). 

Ao proporcionar atividades desafiadoras, a escolarização permitiria ao sujeito perceber 

que diferentes conteúdos são aprendidos de diferentes maneiras e, principalmente, permitiriam 

a ele desenvolver a consciência em torno daquilo que sabem e que ainda não sabem, 

contribuindo para o desenvolvimento de uma postura ativa, investigativa e autônoma, no 

processo de construção do conhecimento. 

 

Conclusão 

 

As contribuições de Vygotsky são ímpares para refletirmos sobre o papel da educação. 

Cabe a quem ensina auxiliar o sujeito que está aprendendo a elaborar, organizar e desenvolver 

seus pensamentos e suas linguagens, a colocar em jogo tudo aquilo que sabe, pedir que explique 

seus pensamentos de várias maneiras diferentes. Ensinar passa a ser, portanto, mobilizar o 

desejo de aprender de cada um, localizando os saberes na história, provocando a discussão e a 

reflexão, elaborando boas perguntas, fomentando a formulação de hipóteses e sua investigação. 

Partindo-se deste ponto, entendemos que a gênese da constituição do homem é histórico 

cultural e, que sem referências culturais humanas, as crianças não se constituiriam em seres 

humanos. À medida em que ingressamos na cultura, nossa relação com o mundo se constitui 

por meio de valores vividos nele. Interagimos com esses valores, sendo afetados por eles e 

afetando-os ao mesmo tempo. 

Desta forma, podemos afirmar que as circunstâncias nos produzem nos produzem, mas 

também contribuímos para a construção dessas circunstâncias: o homem é cultura e, conforme 

constrói cultura, o homem cria signos e instrumentos, produzindo significados e sentidos que o 

permite agir no mundo, sobre outros homens e sobre si mesmo. O homem é produto da história 

e a possibilidade de humanização de cada pessoa se forja nas experiências situadas no tempo e 

em uma dada realidade; o homem é constituído socialmente – as relações sociais vividas por 

cada um explicam nossos modos de agir, comunicar, de pensar, se relacionar e desenvolver 

nossos padrões de consciência e convivência. O desenvolvimento humano é socialmente 

construído e mediado pela sociedade e pela cultura, por isso estamos em constante 

transformação. Assim, mudar o rumo das relações e o curso da história é possível. 
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Vygotsky elaborou uma teoria de desenvolvimento intelectual, sustentando que todo o 

conhecimento é construído e constituído socialmente, no âmbito das relações humanas. Para 

ele, as funções psicológicas têm suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral. O 

funcionamento psicológico está fundamentado nas relações sociais e o mundo exterior, as quais 

se desenvolvem em um processo histórico e, a relação homem/trabalho é mediada por sistemas 

simbólicos. 

Entende-se por mediação simbólica o processo de intervenção de um elemento 

intermediário numa relação, que deixa de ser direta e passa a ser mediada por esse elemento 

que pode ser externo ou interno. Dessa forma, o processo de mediação por meio de instrumentos 

e signos é fundamental para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, 

distinguindo o homem dos outros animais. A mediação é um processo essencial para tornar 

possíveis atividades psicológicas voluntárias, intencionais e controladas pelo próprio indivíduo. 

Temos, também, que a linguagem tem um papel preponderante na estruturação do pensamento 

e no desenvolvimento das funções psicológica superiores.  

Vygotsky afirmou que há dois níveis de desenvolvimento que ocorrem de maneira 

simultânea durante toda a vida psicológica do sujeito: o nível de desenvolvimento real que 

consiste no conhecimentos já construídos pelo sujeito, o que ele consegue fazer sozinho, sem 

ajuda do outro; o nível de desenvolvimento potencial, no qual estão os conhecimentos que o 

sujeito ainda não construiu e, que, portanto precisa da ajuda do outro para realizá-los. Entre o 

nível de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial há uma zona de 

desenvolvimento iminente, que consiste no espaço entre os dois níveis, onde atuam os 

mediadores, como desencadeadores de processos de aprendizagem. 

Nesse sentido, para Vygotsky, a aprendizagem é um processo de conhecimento 

individual e social e o aprendizado é resultado da mediação, portanto, do meio e das relações 

histórico-culturais e sociais, no processo de internalização do conhecimento pelo sujeito. 

A escola tem um papel muito importante como mediadora, atuando na zona de 

desenvolvimento iminente do aluno, pois, no meio da interação com o professor, com os colegas 

e o contato dos diferentes signos, conhecimentos em nível potencial tornam-se conhecimentos 

em nível real. Além da escola, Vygotsky afirma que o brinquedo e o jogo simbólico também 

são importantes no desenvolvimento psicológico do sujeito, pois atuam como mediadores e 

favorecem o desenvolvimento das funções psicológicas superiores.  
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Vimos que a escrita, segundo o pensador, é um sistema de representação complexo, 

social e historicamente construído e que, portanto, depende de intervenções pedagógicas 

eficientes que levem em consideração esses fatores.  

As contribuições da teoria histórico-cultural são muitas e, através dela podemos 

perceber e entender as novas possibilidades de ampliar a construção reflexiva, crítica, dialética 

da realidade do ser humano. Trouxe importantes contribuições para que se pudesse 

compreender o desenvolvimento e a aprendizagem de pessoas com deficiência e, que, a 

escolarização atua como maneira compensatória na educação dessas pessoas. Afinal, nenhum 

de nós está totalmente construído. Sempre serão possíveis desconstruções e mudanças de 

pensamentos, enquanto estivermos vivos. 

Que os conhecimentos construídos a partir do estudo de Vygotsky possam servir, 

efetivamente, para que possamos defender o acesso, a permanência e a qualidade dos processos 

de desenvolvimento humano da educação e da permanente aprendizagem dos alunos, dentro e 

fora da educação escolar, assegurados por condições materiais e imateriais que sejam 

coletivamente construídas. 
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GT 04: Psicologia Histórico-Cultural 
 

RESUMO: Com base na Teoria Histórico-Cultural, cujos fundamentos advêm dos trabalhos de Lev S. Vigotski 

(1934), cujas raízes remetem para a teoria marxista da sociedade, e que concebe o desenvolvimento humano a 

partir de condições concretas e favoráveis de vida, educação e atividade, pretende-se relatar neste artigo uma 

experiência que apresenta o professor como mediador que intencionalmente motiva os alunos do Ensino Médio 

Técnico de uma escola federal a aprender a Redação Oficial ao ampliar as suas vivências. Numa aula prática, 

aplicando a teoria da atividade de Repkin (2003), cujo objetivo foi despertar no estudante a necessidade de 

aprender o conteúdo proposto, os estudantes foram levados a conhecer o trabalho de servidores que utilizam 

documentos oficiais em seus setores de trabalho, na tentativa de criar condições para transformar a ação em 

atividade, conforme preconiza Leontiev (1988). Ao final da experiência percebe-se que os alunos passaram a olhar 

com outros olhos para o conteúdo proposto pela professora, o contato deles com servidores que utilizam em seu 

dia a dia os documentos oficiais despertou sua atenção para além de uma redação oficial sistemática e 

aborrecedora, eles descobriram a importância destes documentos, viram na prática sua aplicação e isso mudou sua 

maneira de olhar para eles, conclui-se com esta experiência que quando o conteúdo faz sentido para o aluno ele se 

motiva a aprendê-lo, e isso traz sucesso no processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Sentido. Atividade. Teoria Histórico-Cultural. 

 

ABSTRACT: Based on the Historical-Cultural Theory, whose foundations come from the works by Lev S. 

Vigotski (1934), whose roots refer to the Marxist theory of society, and that conceives human development from 

concrete and favorable conditions of life, education and activity, it is intended to report in this article an experience 

that presents the teacher as a mediator that intentionally motivates the students of the Technical High School of a 

Federal Institution  to learn the Official Writing by broadening their experiences. In a practical class, applying the 

activity theory by  Leontiev (1988) and Repkin (2003), whose objective was to awake in the student the need to 

learn the proposed content, the students were brought to know the work of servers that use official documents in 

their work sectors, in the attempt to create the conditions to transform the action into activity, according to Leontiev 

(1988). At the end of the experiment it is noticed that the students began to look with different eyes at the content 

proposed by the teacher, their contact with servers that use in their day to day official documents aroused their 

attention beyond a systematic and annoying official writing , they discovered the importance of these documents, 

they saw their application in practice and this changed their way of looking at them, it is concluded with this 

experience that when the content makes sense for the student he is motivated to learn it, and this brings success in 

the process of teaching and learning. 

 

Keywords:  Sense. Activity. Historical Cultural Theory. 
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Introdução 

Neste artigo pretende-se apresentar uma experiência que buscou uma articulação entre 

a teoria e a prática, tendo como base a Teoria Histórico-Cultural - THC. Almeja-se mostrar a 

importância do professor como mediador, conforme postula Davidov (1988). Valorizamos a 

intencionalidade do professor, que pode motivar os estudantes a aprender conteúdos tidos 

inicialmente como desinteressantes e sem sentido por eles e transformá-los em parte de um 

ensino que seja desenvolvente. “A intenção” foi transformar uma ação corriqueira presente no 

currículo do Ensino Médio Técnico em uma atividade. 

 

Identificação do objeto pesquisado 

Na experiência aqui proposta, buscamos problematizar a aplicação social de 

documentos oficiais, e como a relação com os objetos da cultura é sempre mediada. 

Enfatizamos, neste caso, a mediação entre os servidores que trabalham com documentação 

oficial e os estudantes, mostrando aos últimos o lugar desta documentação dentro de sua prática 

social. Apresentamos  uma experiência desenvolvida com estudantes do Ensino Médio 

integrado ao técnico numa instituição federal de ensino em Rondônia. 

 

Fundamentação teórica 

Para a THC todo o contato das novas gerações com o conhecimento produzido pela 

humanidade é mediado. Essa mediação pode ser feita, no caso do ambiente escolar, pelo 

professor, por um par mais experiente e mesmo por experiências prévias sobre o assunto (ou 

situação) que se apliquem o novo desafio que se coloca. Desta maneira, “a educação é entendida 

como uma atividade mediadora no interior da prática social global. Como tal, o ponto de partida 

e o ponto de chegada da prática educativa é a prática social”. (SAVIANI, 2016, p. 90). A 

Educação promovida em nossas escolas deve ter como fim a prática social que parte da 

problematização, isto é, conforme define Saviani, “o ato de detectar as questões que precisam 

ser resolvidas no âmbito da prática social e como a educação poderá encaminhar as devidas 

soluções” (2016, p. 92). 
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Com essa atitude pretendemos colocar os estudantes numa situação ativa dentro da 

problematização proposta. Ao considerar a participação ativa, estamos falando no princípio da 

atividade conforme preconizado na Teoria Histórico-Cultural. Leontiev (1988, p. 36) a define 

como: “os processos psicologicamente caracterizados por aquilo a que o processo, como um 

todo, se dirige (seu objeto), coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar 

esta atividade, isto é, o motivo”. Quando falamos em atividade nos referimos a uma atividade 

que satisfaça uma necessidade do sujeito que a realiza. 

Todo fazer humano tem um produto (fim, alvo, resultado) e tem um motivo. Para 

Leontiev (1988) todo fazer, precisa de um motivo objeto que responda a uma necessidade e 

tem um objetivo (resultado). Só se constitui em atividade a ação humana em que o motivo e o 

objetivo da ação coincidem. A atividade ocorre, portanto quando o sujeito está motivado pelo 

resultado final. Na atividade, há uma emoção envolvida no processo, e esta emoção é dada pelo 

sentido que a ação faz para o sujeito. 

A atividade, conforme defendida nos estudos da THC, deve produzir uma mudança no 

sujeito, se o indivíduo não está ativo no processo educativo, então não há formação e 

desenvolvimento das potencialidades humanas (MARCOLINO, 2017). Desta forma, nem toda 

ação realizada na escola se constitui em uma atividade, porque esta se refere ao fazer do sujeito 

que possui um sentido para o indivíduo que a realiza, ela é motivada por uma necessidade 

especial do sujeito. Para que uma ação seja atividade deve ser internamente motivada, pois sem 

motivação não há objetivo, defende Repkin (2003).  

Esta motivação necessária pode ser intencionalmente provocada pelo professor que 

forma capacidades de estudo e desejo de conhecer no aluno. Para Vygotski (1997) “a mediação 

é interposição que provoca transformações, encerra intencionalidade socialmente construída e 

promove desenvolvimento, enfim, uma condição externa que, internalizada,  

potencializa o ato de trabalho, seja ele prático ou teórico” (apud MARTINS, 2016, p.106). O 

meio social interfere neste processo, para Vygotski (1934) o homem é um ser social que se 

desenvolve por meio das interações que estabelece com o outro, e pelos objetos deixados como 

herança pela sociedade. Todo o conhecimento humano é herdado do meio social e cabe ao 

professor criar novas necessidades para que o aluno aprenda aquilo que está sendo proposto.  

Neste aspecto, a educação desenvolvente, defendida por Repkin (2003), com base nos 

estudos de Vygotski e Leontiev, afirma que formar o sentido é fundamental, o aluno precisa ter 
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necessidade de aprender e precisa ser sujeito no processo de ensino, nas palavras de Repkin 

(2003, p. 5): 

Educação Desenvolvente ocorre quando o parceiro do professor não é um 

aluno [no sentido de um objeto do ensino], mas um auto-professor, um 

professor de si mesmo. Não é o professor que ensina o aluno, mas o aluno que 

ensina a si mesmo. E o papel do professor é ajudar o estudante a ensinar-se a 

si mesmo.  

 

Quando isso ocorre, quando o professor organiza o ensino de modo que o aluno se torne 

um auto-professor, quando o conteúdo sendo ensinado faz sentido para ele, quando ele sente 

necessidade de aprendê-lo então temos um elemento essencial para uma educação que promova 

desenvolvimento no sujeito. De acordo com Repkin (2003, p. 29), “o principal é que qualquer 

atividade seja uma resposta a alguma necessidade da pessoa. Se não há necessidade, então não 

há atividade”, desta forma cada atividade humana, é uma resposta a algum tipo de anseio.  

O papel do professor não é ser o transmissor da cultura criada pela humanidade, uma 

vez que a cultura não se transmite mas é apropriada pela atividade do sujeito. Seu papel é afetar 

o estudante de forma que ele forme para si a necessidade de aprender, de buscar o 

conhecimento. O estudante deve ser envolvido em uma situação ativa, com um desejo de 

aprender. E isto quem produz é o trabalho docente. 

O estudante forma esta necessidade no social – nas relações que vive - e interioriza a 

experiência vivida a partir do sentido que esta tem para ele.  Como afirma Vygostki (1934, p. 

25) “a verdadeira trajetória de desenvolvimento do pensamento não vai no sentido do 

pensamento individual para o socializado, mas do pensamento socializado para o individual.” 

 Para a THC, de acordo com Barros, “o sentido é sempre uma formação dinâmica, fluida, 

complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada, o  significado é apenas uma dessas 

zonas do sentido”  (2009. p. 6). Entendemos com isso que o sentido vem a ser um acontecimento 

semântico particular do sujeito, construído através de relações sociais. Se o professor consegue 

mostrar para os estudantes que determinados conteúdos que compõem o currículo escolar são 

importantes em alguns contextos sociais, então fará sentido para ele aprendê-lo. 

Quando consideramos o processo de formação de motivos, pode-se falar no motivo 

inicial, criado pelo professor,  como um impulso que levará a um conjunto de atitudes 

posteriores que culminam num aprendizado valioso para a vida do estudante, já que “a pessoa 

se desenvolve intelectualmente apenas na medida em que ela se torna sujeito – primeiramente 



 

619 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

de determinados tipos e formas de atividade e, em seguida, de agregados e sistemas de 

atividades (sujeito da vida)” (REPKIN, 2003, p. 5). Uma atitude do professor como criador de 

uma nova necessidade no aluno hoje pode transformar o amanhã do sujeito. Reconhecer o valor 

de um documento oficial na escola pode ser significativo para um cidadão pleno e consciente 

de suas responsabilidades e obrigações e “isso acontece porque o intelecto é a qualidade ou 

propriedade que inicia a atividade e torna seu desempenho possível” (REPKIN, 2003, p. 5). 

 

Metodologia 

Para despertar nos estudantes o interesse de aprender o conteúdo de Redação Oficial: 

Ata, Memorando e Ofício, presente na ementa da disciplina: Orientação para a Prática 

Profissional e Pesquisa. Esta disciplina é parte do currículo dos cursos Técnicos Integrados ao 

Ensino Médio do Instituto Federal de Rondônia. A partir da consciência da importância da 

mediação do professor para provocar em seus estudantes o interesse por conteúdos 

aparentemente sem sentido para eles, o objetivo desta experiência foi proporcionar o contato 

com o servidor público dentro da realidade onde são utilizados os  documentos oficiais, objetos 

de estudo. Procuramos  mostrar sua aplicação prática e a importância desse tipo de documentos 

dentro de uma instituição pública, para que sua aprendizagem fizesse sentido e criasse nos 

estudantes a necessidade de se apropriar desse conhecimento. Em outras palavras, pretendemos 

transformar o que era inicialmente uma ação proposta em uma atividade. 

O grupo envolvido constou de 41 estudantes do primeiro ano do Ensino Médio do Curso 

Técnico em Agropecuária do Instituto Federal de Rondônia – Campus Ariquemes. A idade 

média dos alunos é 15 anos. A maioria dos alunos moram no próprio município, sendo 18 

estudantes do sexo feminino e 23 estudantes do sexo masculino. 

Previamente à aula, os servidores responsáveis pelos setores selecionados foram 

procurados e comunicados sobre o objetivo da  experiência: proporcionar a esses estudantes o 

contato com os servidores que trabalham com documentos oficiais para conhecer seu trabalho 

e, assim, compreender a importância desses documentos para o bom andamento do órgão 

público e do trabalho do servidor enquanto responsável por aquele setor. Solicitamos a 

colaboração desses servidores no sentido de mostrar a relevância desses documentos (ata, 

memorando e ofício) e contar experiências do seu trabalho em relação a essa temática. Todos 
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os servidores se mostraram solícitos e dispostos a colaborar com a aula prática, ficando assim, 

acordado o dia e horário do encontro. 

Os setores selecionados foram sete: Coordenação de Assistência ao Educando - CAED, 

Coordenação de Gestão de Pessoas - CGP, Chefia de Gabinete - CGAB, Diretoria de Ensino - 

DE, Coordenação de Finanças - CFIN, Coordenação de Registros Acadêmicos - CRA 

e  Coordenação de Serviços Gerais - CSG, com um servidor envolvido em cada setor 

aguardando a visita dos alunos que foi realizada no dia e horário da aula da professora.  

No dia agendado com os servidores, os alunos foram divididos em grupos de seis, 

informados sobre o objetivo da aula e sorteado o setor que cada grupo iria visitar. 

Após a visita, os grupos voltaram à sala para discutir suas impressões. Cada grupo falou 

sobre sua experiência.  

 

Resultados  

Cada grupo compartilhou com os demais suas impressões e experiências. Os grupos 

foram unânimes em dizer que a experiência havia sido positiva. Após a exposição oral, os 

grupos escreveram sobre a experiência. Um aluno falou em sala de aula que na visita que fizera 

a CAED, uma servidora relatou que se ela não tivesse feito um memorando e entregue de forma 

correta, teria tido problemas, pois a pessoa para a qual ela havia entregue o documento o havia 

perdido, porém por ter feito o procedimento corretamente ela tinha como provar que havia 

entregue o documento e isso a livrou de uma situação que iria prejudicar o seu trabalho. O aluno 

afirmou que o relato dessa experiência o fez entender o quão sério é a emissão e entrega correta 

desses documentos e que nunca irá esquecer disso. 

Outro aluno também afirmou que entendeu a importância da documentação para o 

andamento das atividades no órgão público: “os documentos oficiais são a base do IFRO, para 

ele poder seguir em qual seja o setor, são a “alma” do IFRO, principalmente neste departamento. 

Foi uma experiência especial ouvir exemplos de uma pessoa que tem anos de prática e faz disso 

o seu trabalho”. 

Outro relato foi o seguinte: “foi importante porque nós aprendemos um pouco mais 

sobre os documentos oficiais, pois atualmente tudo na vida precisa. Temos obrigações e esses 

documentos são muitos utilizados nos órgãos públicos”.  
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No dia seguinte, a professora voltou a cada setor visitado para agradecer pelo apoio e 

ouviu manifestações de apreço por sua atitude e satisfação com a experiência que viveram com 

os estudantes.  

 

Conclusão.  

Perceber o significado de documentos oficiais para o andamento da instituição 

possibilitou que os alunos atribuíssem um novo sentido aos documentos. Em outras palavras, 

ao perceberem o significado desses documentos, puderam fazer de sua produção um motivo 

para sua elaboração. Neste caso, o produto de seu fazer (memorandos, ofícios e atas.) passou a 

ser também o motivo de seu fazer, o que tornou o que era antes uma ação (fazer porque a 

professora manda e a gente consegue boa nota) numa atividade.  Elaborar bem os documentos 

passa a ter um sentido dentro da própria atividade que realizam: no aprendizado desse conteúdo 

na forma como se fez sua apresentação, esses estudantes perceberam, que aquilo que  

não julgavam relevante para sua vida, faz sentido quando aplicado a uma realidade mais ampla. 

A experiência aqui desenvolvida confirmou a importância do papel do professor como 

aquele que organiza as condições do ensino, como apresenta o conhecimento produzido pela 

humanidade. Nesse sentido, ele se torna uma peça chave na escola para que os estudantes 

alcancem o desenvolvimento de suas máximas qualidades humanas, conforme preconizado pela 

Teoria Histórico-Cultural. O professor, ao ampliar as experiências vividas pelos alunos, faz 

surgir necessidades humanizadoras nos estudantes, como observamos  com a aula prática aqui 

descrita. 

Comparando a turma que teve esta experiência prática com as outras, que não tiveram 

essa chance, observamos uma grande diferença na atitude dos alunos em sua relação com os  

documentos oficiais. O desinteresse e a indiferença presentes nas primeiras turmas, não se 

observam na turma que teve contato com os servidores na prática de manuseio do documentos 

oficiais. Isso ocorre porque, como afirmam Aquino e Cunha (2016, p. 177) “a qualidade do 

processo de assimilação ou apropriação da matéria de estudo vai depender da forma de 

organização da atividade de estudo pelo professor”. Se a matéria é abordada de uma maneira 

interessante, problematizando a situação na sua aplicação social então sua apropriação ocorre 

de maneira efetiva, promovendo o desenvolvimento dos sujeitos e ampliando a humanização. 
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Com esta abordagem diferenciada do conteúdo programático, os alunos conseguiram ver a 

importância do conteúdo que estavam aprendendo, pararam de olhar para ele como uma coisa 

muito distante da suas necessidades, pois perceberam seu significado  na instituição onde 

estudam. A partir desta experiência estes estudantes conseguem vislumbrar a possibilidade de 

utilizá-los também na sua vida profissional. Desta maneira vemos que houve uma 

transformação qualitativa da personalidade do aluno, uma reestruturação e um desenvolvimento 

cognitivo-afetivo, intelectual e volitivo em sua personalidade, e neste processo “o aluno foi 

sujeito e objeto de sua própria transformação” (AQUINO; CUNHA, 2016, p. 180). 

A partir do momento em que o professor consegue transformar uma ação numa 

atividade, conforme a descreve Leontiev (1988), então  acontece a internalização de um saber 

coletivo que produz desenvolvimento no sujeito. Ao mostrar aos estudantes a importância e a 

necessidade da utilização de documentos oficiais numa instituição pública, através de um 

contato prático com seus usuários, foi possível atribuir um sentido para aprender esse conteúdo, 

a emoção passou a fazer parte desse processo, ou seja, há um motivo para alcançar o resultado 

final e isso traz sentido para a ação do sujeito. 

Com essa experiência os alunos entenderam que é importante aprender o conteúdo 

proposto, que eles, sim, fazem sentido e que na sua realidade social eles são importantes. Os 

estudantes se perceberam agentes desta realidade apresentada a eles. Segundo Repkin, o 

processo de desenvolvimento e estabelecimento da pessoa como sujeito da ação adquire um 

caráter consciente e dirigido a objetivos (2003). Com a experiência aqui realizada, os estudantes 

entenderam que aprender redação de documentos oficiais não é uma ação vazia, mas tem todo 

um significado para a convivência social dentro de uma instituição pública.  Os 

estudantes se viram como sujeitos de uma realidade a que pertencem: como estudantes de uma 

instituição pública de ensino, fazem parte de uma realidade onde os documentos oficiais são 

importantes e úteis, por isso vale a pena ter conhecimento sobre eles. Esta experiência 

transformou a simples ação de saber redigir um documento oficial, numa atividade 

transformadora e contextualizou nossos estudantes à prática social que os cerca na sua escola. 

E, conforme afirma Gramsci (1978), “a função da educação é tornar os indivíduos 

contemporâneos à sua própria época” (apud SAVIANI, 2016, p. 98). 
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RESUMO: Apresentam-se, neste artigo, algumas reflexões sobre os conhecimentos da formação da psicologia 

científica e a inclusão da concepção marxista, trazendo uma psicologia verdadeiramente científica. Aponta-se a 

psicologia histórico-cultural no desenvolvimento psicológico culturalmente, conduzindo a história cultural e a sua 

função psíquica para o desenvolvimento da criança, materialismo e histórico dialético, dessa forma, tudo o que o 

homem conquista dentro da sociedade é transmitido de geração em geração, essas conquistas se formam através 

de objetos naturais e não naturais, linguagem, ciência, artes, etc. O objetivo do estudo de Vigotski é compreender 

a origem e o desenvolvimento do psiquismo humano, propõe a construção de uma nova psicologia, no progresso 

escolar em movimento, uma educação moldada e o entendimento dos fenômenos educativos, resultando um 

processo dinâmico de mudanças permanentes. A análise do entendimento no avanço do psiquismo humano, e no 

processo ensino-aprendizagem, mostrando a diferenças entre o ser humano e o animal, a partir da obtenção da 

linguagem.    

 

Palavras-chave: Psicologia Histórico-cultural. Educação. 

 

ABSTRACT: This article presents some reflections on the knowledge of the formation of scientific psychology, 

and the inclusion of the Marxist conception, bringing a truly scientific psychology. And it points to historical-

cultural psychology in cultural psychological development, leading cultural history and its psychic function to the 

development of the child, materialism and dialectical history, in this way, everything that man conquers within 

society is transmitted from generation to generation , these achievements are formed through natural and unnatural 

objects, language, science, arts, etc. The aim of Vygotsky's study is to understand the origin and development of 

the human psyche, proposes the construction of a new psychology, school progress in movement, a molded 

education and the understanding of educational phenomena, resulting in a dynamic process of permanent changes. 

The analysis of the understanding in the advance of the human psyche, and in the teaching-learning process, 

showing the differences between the human being and the animal, from the obtaining of the language.  

 

Key-words: Psychology Historical-cultural. Education. 
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Esse artigo tem como objetivo trazer a análise do estudo do psicólogo L. S. Vigotski na 

formação dos conceitos científicos e o elemento central para o desenvolvimento humano nos 

processos ensino-aprendizagem, sobre a teoria histórico-cultural, trazendo conceito marxista 

para a psicologia, como materialismo histórico dialético. 

Apontar o estudo de Vigotski, que traz a teoria de Karl Marx transformando seus 

conceitos com base no científico, na psicologia histórico-cultural que entende o ser humano 

como uma totalidade. O conceito de Vigotski, elemento central para o desenvolvimento humano 

e o ensino-aprendizagem.  

A compreensão da origem e o desenvolvimento do psiquismo humano, e proposta da 

construção de uma nova psicologia, fundada no materialismo histórico e dialético, que não 

reduz o ser humano, mas o entende como uma totalidade. 

Ademais, conceituar que a subjetividade na diferença homem e animal, e o 

desenvolvimento do homem na sociedade, tanto na aprendizagem como um todo. Nesse 

sentido, apontar as necessidades da mediação de um adulto no ensino/aprendizagem da criança, 

tanto na linguagem, como no cognitivo. 

Trazer a análise no desenvolvimento do psiquismo, na relação com educação escolar, 

em dois saberes, o cientifico e o papel da história cultural na sociedade. E a dinâmica dialética 

dentro da educação pedagógica. 

Para tal, subdividimos o trabalho em três partes. Na primeira parte trabalharemos o 

desenvolvimento histórico-social do psiquismo humano, na segunda a formação dos conceitos 

científicos na perspectiva de Vigotski. Por fim, definiremos a psicologia histórico-cultural e o 

materialismo histórico dialético no desenvolvimento escolar. 

 

Desenvolvimento histórico-social do psiquismo humano 

 

A Psicologia histórico-cultural desenvolve o elemento central do humano, e forma o 

indivíduo na perspectiva daquilo que ele pode se tornar no futuro, os processos de 

desenvolvimento é o ensino-aprendizagem, se preocupando com a formação integral do 

homem. O objetivo do estudo de Vigotski é compreender a origem e o desenvolvimento do 

psiquismo humano, propõe a construção de uma nova psicologia, fundada no materialismo 

histórico e dialético, que não reduz o ser humano, mas o entende como uma totalidade. 
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Nessa concepção o ser humano se desenvolve a partir das condições materiais que 

determinam o que o indivíduo deve ser e o que deve pensar, é o primado da matéria.  

Na concepção de Marx e Engels (1991, p. 37) “Os homens, se desenvolvem para 

produção material e seu intercâmbio material, transformam também, com esta sua realidade, 

seu pensar e os produtos de seu pensar. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida 

que determina a consciência”.  

Histórico é um processo produzido ao longo do tempo pela ação dos próprios homens, 

é preciso adquirir os conceitos históricos que se desenvolveu no decorrer da sociedade humana, 

a formiga é a mesma desde seu surgimento, já o ser humano não, o indivíduo nasce é introduzido 

na sociedade e desenvolve seu aprendizado, se relacionando com outros indivíduos. A dialética 

se refere à realidade, dos conflitos e contradições da sociedade. Para Vigotski, a dialética se dá 

na relação entre o sujeito e a sociedade ao seu redor, o homem modifica o ambiente e o ambiente 

modifica o homem, é uma relação de troca de experiência, e só então se conclui a formação 

dialética. Para Iliénkov (1977, p. 6): 

 

A lógica Dialética é [...] não apenas um esquema geral da atividade subjetiva, que 

transforma criadoramente a natureza, mas também, simultaneamente, um esquema 

geral do caminho de qualquer material natural e histórico-social, no qual essa 

atividade se executa e a necessidades objetivas sempre está ligada. 

 

De acordo com Facci (2008), Vigotski considera que o cérebro é moldado ao longo da 

história da espécie (filogênese), o homem necessita de convívio com outros homens para 

adquirir experiências e se apropriar dos bens culturais. E o desenvolvimento individual 

(ontogênese), ou seja, do psiquismo humano, é a interação com o meio físico e social. Precisa 

aprender com as experiências no convívio social para que possa então se desenvolver. 

Vigotski pontua que o ser humano não nasce humano, torna-se humano. Sobre esse 

aspecto Leontiev ressalta que “o que a natureza lhe dá quando nasce não basta para viver em 

sociedade. “É preciso adquirir o que foi alcançado no decurso do desenvolvimento histórico da 

sociedade humana”. (1947/1978, p. 285). 

O trabalho é passado de geração para geração, o ser humano se modifica, e é vital para 

sua formação. O trabalho é idealizado antes mesmo de ser posto em prática. Diante disso, 

Saviani afirma que “A essência humana não é dada pela natureza, a essência humana é o 

trabalho, é um processo histórico, se desenvolve ao longo do tempo”. 
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A subjetividade humana faz a diferença entre o ser humano e o animal, caracterizada 

pela consciência, identidade, pelos sentimentos e emoções, a partir da aquisição da linguagem. 

A antecipação do desenvolvimento da criança através da aprendizagem deve ser feita por 

mediações, com ajuda de um adulto ou de outra criança mais experiente. Scalcon (2002, p. 32) 

destaca que: 

Assim, a psicologia subjetiva, situando o mundo das ideias na consciência do homem, 

destaca a natureza individual como autônoma e livre de influências do ambiente 

social, pois nega tacitamente a existência de qualquer coisa fora do homem, e que 

atribui ao processo educativo a tarefa e exaltar as predisposições naturais do educando 

e suas necessidades, adaptando-as às condições ideais. 

 

Na perspectiva vigotskiana o que caracteriza as espécies é o comportamento, instinto é 

inato e são transmitidos via hereditariedade, os animais não transmitem e não assimilam 

experiências, portanto não são capazes de transmitir ou aprender as experiências das gerações 

anteriores. Nessa direção, segundo Luria (1979, p. 69-70): 

 

Os animais não têm nenhuma possibilidade de assimilação da experiência alheia e de 

um indivíduo transmiti-la assimilada a outro indivíduo, e muito menos de transmitir a 

experiência formada em várias gerações. Os fenômenos que se descrevem como 

“imitação” ocupam lugar relativamente limitado na formação do comportamento dos 

animais, sendo antes uma forma de transmissão prática direta da própria experiência 

que uma transmissão de informação acumulada na história de várias gerações, que 

lembre o mínimo sequer a assimilação da experiência material ou intelectual das 

gerações passadas, assimilação essa que caracteriza a história social do homem. 

 

Tudo o que o homem conquista dentro da sociedade é transmitido de geração em 

geração, essas conquistas se formam através de objetos naturais e não naturais, linguagem, 

ciência, artes, etc. 

A linguagem é um sistema de signos que possibilita a relação social entre os indivíduos 

que precisam se apropriar dela. O sistema simbólico e mediadores, permitem a comunicação 

entre os homens, o estabelecimento de significado compartilhado por um grupo cultural, a 

interpretação e percepção dos objetos, eventos e situações do mundo. Vigotski afirma então que 

os processos de funcionamento mental são fornecidos pela cultura, através da mediação 

simbólica. De modo que, a linguagem e a materialidade andam junto desde sempre. Sendo 

assim, a criança ao nascer se apropria da linguagem para se desenvolver. 

As mediações simbólicas são os instrumentos técnicos e os sistemas de signos, 

construídos durante o processo histórico, que fazem a mediação dos seres humanos entre si e 

deles com o mundo. O instrumento tem a função de regular as opções sobre os objetos. Os 
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signos são fenômenos, gestos, figura, linguagem ou som, pode ser considerado como aquilo 

que representa algo diferente de si mesmo. Podendo citar, a palavra cadeira é um exemplo de 

signo que representa o objeto cadeira, o símbolo 7 é um signo para a quantidade sete. 

 

Formação dos conceitos científicos na perspectiva de Vigotski   

 

O conceito científico dentro da psicologia histórico-cultural que surgiu no início do 

século XX, e a aplicação do materialismo histórico-dialético à psicologia, como forma de 

superar a crise da psicologia.  

Vigotski pretendia, de acordo com Duarte (2000), criar uma psicologia marxista que não 

seria apenas mais uma corrente da psicologia e sim uma psicologia verdadeiramente científica, 

uma psicologia marxista inspirada nos clássicos de Karl Marx. Desse modo, para Vigotski 

(1991, p. 388-389):   

[...] a única aplicação legítima do marxismo em psicologia seria a criação de uma 

psicologia geral cujos conceitos se formulem na dependência direta da dialética geral, 

porque esta psicologia não seria outra coisa que a dialética da psicologia; toda 

aplicação do marxismo à psicologia por outras vias, ou desde outros pressupostos, 

conduzirá inevitavelmente a construções escolásticas ou verbalistas e a dissolver a 

dialética em averiguações e testes; a argumentar sobre as coisas baseando-se em seus 

traços externos, casuais e secundários; à perda total de todo critério objetivo e a tentar 

negar todas as tendências históricas no desenvolvimento da psicologia; a uma 

revolução simplesmente terminológica. 

 

Segundo Duarte (2000), Vigotski fazia uma crítica a essa velha psicologia, dessa forma, 

ela seria superada com uma nova elaboração, ele vai muito além do que desejava, e estuda a 

globalidade de Karl Marx, assim, constrói uma nova ciência, elege várias citações marxistas 

para ter sua base da psicologia Marxista. Assim, para Vigotski (1999a, p. 392): 

 

[...] a análise da crise e da estrutura da psicologia testemunha indiscutivelmente que 

nenhum sistema filosófico pode dominar diretamente a psicologia como ciência sem 

a ajuda da metodologia, ou seja, sem criar uma ciência geral: que a única aplicação 

legítima do marxismo em psicologia seria a criação de uma psicologia geral cujos 

conceitos se formulem em dependência direta da dialética geral, porque essa 

psicologia nada seria além da dialética da psicologia; toda aplicação do marxismo à 

psicologia por outras vias, ou a partir de outros pressupostos, fora dessa formulação, 

conduzirá inevitavelmente a construções escolásticas ou verbalistas e a dissolver a 

dialética em pesquisas e testes; [...] a uma revolução simplesmente terminológica. Em 

resumo, a uma tosca deformação do marxismo e da psicologia. 
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Segundo Cavalcanti (2005), o processo para deformação do conceito do sujeito é ponto 

que gera uma grande preocupação, e assim, ele tem uma grande contribuição com o seu 

pensamento no ensino escolar. Esses conceitos são de grande importância para a formação, 

pois, segundo Vigotski (2005, p. 72-73):  

 

A formação de conceitos é o resultado de uma atividade complexa em que todas as 

funções intelectuais básicas tomam parte. No entanto, o processo não pode ser 

reduzido à associação, à atenção, à formação de imagens, à inferência ou às tendências 

determinantes. Todas são indispensáveis, porém insuficientes sem o uso do signo, ou 

palavra, como meio pelo qual conduzimos as nossas operações mentais, controlamos 

o seu curso e as canalizamos em direção à solução dos problemas que enfrentamos. 

 

Para Bruner (1976) o processo de aprendizagem tem que ser ativo, assim, os novos 

aprendizes vão tendo novos conceitos e ideias, dessa maneira se aprende os conhecimentos 

atuais e também os do passado, de forma que pode envolver assim transformando novas 

informações e construindo novas hipóteses, tomando novas decisões, contando com estruturas 

cognitivas, organizando novas experiências, uma vez que o indivíduo vai além das informações 

dadas e constrói uma nova forma de desenvolvimento. 

Segundo Cavalcanti (2005), Vigostski entende que o trabalho necessita do caráter 

histórico e social da mente humana, e assim, se dá algumas possibilidades de intervir no seu 

desenvolvimento, podendo acrescentar o que é importante para que o ser humano possa 

construir um espaço, onde se adapta. 

Segundo Lucci (2006), Vigotski aparece na psicologia em momento crítico que estava 

enfrentando a nação, após a revolução Russa, assim ele aparece com uma nova sociedade e um 

novo homem. Com a vitória da revolução, começa a ser desenvolvido, a educação e a linguagem 

passa por vários problemas.  

Para explanar esse raciocínio, Vigotski (1988, p. 114) expressa-se da seguinte maneira: 

 

Todas as funções psicointelectuais superiores aparecem duas vezes no decurso do 

desenvolvimento da criança: a primeira vez, nas atividades coletivas, nas atividades 

sociais, ou seja, como funções interpsíquicas; a segunda, nas atividades individuais, 

como propriedades internas do pensamento da criança, ou seja, como funções 

intrapsíquicas. 

 

Segundo Oliveira (2003), Vigotski começa com a construção de conhecimento através 

das mediações por várias relações, o conhecimento não é mais visto como uma ação sujeito 
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com a realidade, essa ação é feita através de mediações através do indivíduo assim promove 

uma nova interação, e o indivíduo se organiza no ambiente e na cultura que ele vive.  

Bock, Gonçalves e Furtado (2002, p. 10) afirmam que: 

 

A teoria busca uma psicologia que pudesse falar do fenômeno psicológico, como 

registro que o homem faz da realidade e das experiências vividas que ficam gravadas, 

de modo a não o dissociar do mundo social e cultural, no qual o homem se insere e no 

qual encontra todas as suas possibilidades de ser e seus limites até onde ele mesmo 

pode ir. 

 

Neste sentido, para Lucci (2006), a principal forma de mediação é a linguagem, que 

proporciona a formação e o desenvolvimento em várias funções psicológicas, trazendo uma 

nova forma para esse indivíduo, torna-se algumas relações entre colocar nomes em alguns 

objetos e estabelecer sua real existência por meio social. É por meio da linguagem que culturas 

são formadas, sendo assim, diferenciadas em todo o seu contexto.  

Segundo Oliveira (1993), para Vigotski a cultura não é apenas como algo pronto, para 

ele, a cultura é pensada e é um sistema no qual o indivíduo não é apenas um ser estático, fornece 

sistemas simbólicos, de modo a interpretar o mundo real em que vive e proporciona a criação e 

a reinterpretação, dessa maneira formando novos conceitos. 

 

A psicologia histórico-cultural e o materialismo histórico dialético no desenvolvimento 

escolar 

 

A psicologia Histórico-Cultural tem como uma das principais referências Lev Vigotski, 

ele que criticava a psicologia tradicional e preocupava-se com o desenvolvimento da criança e 

sua função psíquica, sem considerar o seu meio social e cultural. Para ele, não teria como ter 

um bom desenvolvimento sem levar em conta a forma de pensar e ideias produzidas 

historicamente. 

De acordo com Oliveira (1995, p. 96) “Sua teoria da atividade pode ser considerada um 

desdobramento dos postulados básicos de Vigotski, especialmente no que diz respeito à relação 

homem-mundo enquanto construída historicamente e mediada por instrumentos”. 

Por ter uma visão de um sujeito concreto enxerga o desenvolvimento infantil de forma 

integral, e visto nesta perspectiva de transformar a natureza exterior e produzindo o mundo dos 

objetos humanos materiais e intelectuais, transforma ao mesmo tempo a própria natureza ao 
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homem e cria a consciência humana. Sendo que, o funcionamento psicológico fundamenta-se 

nas relações sociais entre os indivíduos e o mundo exterior, o qual se desenvolve um processo 

histórico.  

Vigotski (1991, p. 8) afirma que deve-se tomar como “ponto de partida o fato de que a 

aprendizagem da criança começa muito antes da aprendizagem escolar. A aprendizagem escolar 

nunca parte do zero. Toda a aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história”. 

Assim, no desenvolvimento infantil, as crianças de diferentes idades têm diferença 

qualitativa. Para Elkonim, as crianças se interessam, pensam, sentem, atuam e se relacionam 

com talento diferenciado. Como destaca Vigotski (1995): “[...] as forças que movem o 

desenvolvimento da criança em uma ou outra idade acabam por negar e destruir a própria base 

de desenvolvimento de toda idade”. 

O desenvolvimento da criança na educação escolar se divide em dois planos no 

currículo, o saber científico e o papel da história cultural na sociedade. A escola tem a função 

educativa, em formar cidadãos com conhecimentos cientificamente acumulados socialmente 

pela humanidade.  Conforme Saviani coloca (1991a, p. 21): 

 

[...] o objetivo da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 

culturais que precisam se assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que 

eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta de formas 

mais adequadas para atingir esse objetivo. 

 

Dessa dimensão, o ser humano necessita de desenvolvimento psicológico culturalmente, 

para o entendimento da historicidade da natureza e da reorganização dos mecanismos naturais 

e das revoluções sociais históricas e ontogenética. “Um aspecto necessário e universal do 

processo de desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas e 

especificamente humanas” (VIGOTSKI, 1984, p.101). 

Esse desenvolvimento na aprendizagem só é possível através do agrupamento com o 

cognitivo e o psiquismo, na trajetória escolar é necessário trazer o conceito do desenvolvimento 

proximal, sendo que a imagem do professor para a criança é referência na educação escolar, é 

essencial que o educador conheça o desenvolvimento do educando para um melhor progresso 

escolar como um todo. 

Segundo Rays (1995, p. 99):  

 

O processo de ensino-aprendizagem tem um papel relevante na construção da “zona 

de desenvolvimento proximal”; toda a situação didática que acione (positivamente) as 
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funções mentais do educando tendem a provocar (com maior ou menor intensidade) 

a criação da zona de desenvolvimento de suas potencialidades. Com isso, a natureza 

do “potencial de desenvolvimento” do educando (educando concreto) é explorada na 

“zona de desenvolvimento proximal com vista ao seu desenvolvimento futuro (mais 

próximo). 

 

Sob a evidência desses mecanismos, no que diz respeito ao homem, pode se dizer diante 

da visão marxista, que a educação do ser humano diferente de outros animais, que necessita 

apenas se adaptar à natureza para sobreviver, precisa agir sobre a natureza, transformando-a e 

ajustando-o as suas necessidades. E assim, através do seu movimento é possível conhecer na 

sua existência efetiva.  

Como destaca Saviani (1991, p. 11): 

 

Com efeito, a lógica dialética não é outra coisa senão o processo de construção do 

concreto de pensamento (ela é uma lógica concreta) ao passo que a lógica formal é o 

processo de construção da forma de pensamento [...]. Por aí, pode-se compreender o 

que significa dizer que a lógica dialética supera por inclusão/incorporação a lógica 

formal [...]. Assim, aquilo que é chamado lógica formal ganha um significado novo e 

deixa de ser a lógica para se converter num momento da lógica dialética. A construção 

do pensamento se daria pois da seguinte forma: parte-se do empírico, passa-se pelo 

abstrato e chega-se ao concreto. 

 

Diante desse destaque, para compreender o fenômeno educativo, é necessário entender 

as condições mais simples, para chegar ao nível superior do entendimento de múltiplas 

determinações.   E assim, quando descobrir as mais simples demonstrações de determinados 

problemas, possamos compreender o fenômeno observado. A compreensão educativa pode 

partir de reflexões realizadas sobre as relações do dia a dia entre o convívio professores e alunos 

na sala de aula. Quanto mais teoria tivermos e pensarmos sobre esta posição simples, mais 

próximo pode-se chegar na compreensão plena do processo educativo.  

Para Vigostki (1996, p. 164) “O domínio da natureza que se revela na prática da 

humanidade, é o resultado do reflexo objetivamente fiel dos fenômenos e processos da natureza 

na mente humana, e demonstra que esse reflexo (no marco da prática) é uma verdade objetiva, 

absoluta, eterna”. 

O ser humano como um ser ativo vive em movimento podendo ser moldado. O 

conhecimento se baseia em dialética e não é transferido e nem inventado pelo sujeito, e sim 

construído através da relação entre os indivíduos e o mundo como um todo. De forma que, a 

dinâmica da dialética universal, vale também para situação pedagógica. Em função de mobilizar 

o conhecimento transmitido para o educando, é necessário não apenas apresentar os elementos, 



 

633 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

mas também despertar, e acompanhar os interesses dos educandos pelo conhecimento. A partir 

disso, o aluno deve construir o conhecimento, até chegar uma afirmação. O método dialético, 

faz com que a educação seja construída em movimento, passando do abstrato ao concreto.  

Sguarezi (2005, p. 21) destaca a afirmação de Vigostski:  

 

Ao relacionar o desenvolvimento dos processos psíquicos superiores às condições 

socioculturais de vida, Vigostski adota como método de análise, a dialética, que é para 

ele, a ciência das leis gerais do movimento e transformação da natureza, da sociedade 

humana, logo, também do pensamento. É por esta razão que não cabe estudar fatos 

petrificados no tempo, objetos mortos. Ao contrário, há que se estudá-los no processo 

de vida social, no movimento de transformação, buscando apreender os fatores e 

relações que configuram e dão significado a tais fatos.  

 

O estudo dos acontecimentos e dos objetos, no método dialético, é portando um processo 

dinâmico de mudanças permanentes.  De modo que o conhecimento científico esteja sempre 

em movimento, onde o conhecimento concreto-empírico, enquanto estudo expressa reflexões, 

e o novo conhecimento é elaborado e chega a uma superação.  

 

Considerações finais 

 

Verificamos que Vigostki busca construir uma psicologia tendo como fundamento a 

teoria marxista, portanto, uma psicologia verdadeiramente científica. 

E como destaca Lucci (2006), a principal forma de mediação é a linguagem, ela que 

proporciona a formação e o desenvolvimento em várias funções psicológicas, trazendo uma 

nova forma para esse indivíduo, com isso, por meio da linguagem que culturas são formadas, e 

diferenciadas em todo o seu contexto. 

Diante do exposto notamos que para a psicologia histórico-cultural e o materialismo 

histórico-dialético, é indiscutivelmente o crescimento infantil de forma integral e em 

transformação da natureza exterior, para a produção do mundo dos objetos humanos materiais 

e intelectuais, transformando ao mesmo tempo a própria natureza do homem, e assim, criando 

a consciência humana, sendo que o homem é um ser moldado. 

Podemos perceber que neste determinado trabalho a importância da psicologia dentro 

da educação e como é efetuado a sua função, e quais trabalhos são exercidos por essa profissão, 

onde a mesma não teve um posicionamento dentro do contexto escolar desde a década antiga e 

traça uma luta até nos dias atuais, para divulgar seus valores. Tendo em vista que seu 
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desenvolvimento dentro da escola possui melhoras, ao qual a escola tem várias demandas dentre 

elas, professores sem preparo para lidar com educandos hiperativos e até mesmo com Déficit 

de atenção, e educandos considerados “problemáticos”. Buscou expor, que grandes pensadores 

da psicologia tiveram participação na questão de desenvolvimento, e experimentos, materiais 

utilizados por educadores, até mesmo os desenvolvimentos cognitivos. 
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GT 05: Educação e Marxismo 

 
RESUMO: Este estudo tem por objetivo apresentar breves considerações do enfoque metodológico da dialética 

materialista histórica como aporte na pesquisa cientifica em educação. Para tanto, faz-se uma breve síntese da 

caracterização deste enfoque enquanto um método de análise. Consiste em uma revisão bibliográfica a luz de 

Kosik (1976); Frigotto (1997); e Paulo Netto (2009). Como resultados aponta-se que: a essência do objeto não está 

dada em sua forma aparente, mas para conhece-la é necessário partir dela; conhecer a essência do objeto é um 

processo de detour; não existe neutralidade no processo de detour; a práxis como ação transformadora e a teoria 

são conceitos indissociáveis. 
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ABSTRACT: This study aims to present brief considerations of the methodological approach of historical 

materialist dialectics as a contribution in scientific research in education. To do so, a brief synthesis of the 

characterization of this approach is made as a method of analysis. It consists of a bibliographical review in the 

light of Kosik (1976); Frigotto (1997); and Paulo Netto (2009). As results it is pointed out that: the essence of the 

object is not given in its apparent form, but to know it is necessary to start from it; knowing the essence of the 

object is a process of detour; there is no neutrality in the detour process; praxis as transforming action and theory 

are inseparable concepts. 
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Introdução 

Esta análise não inscreve-se com a intenção de estabelecer um consenso acerca de um 

enfoque metodológico de investigação cientifica, muito menos tem por pretensão retrata-lo 

como uma espécie de “mantra” acadêmico intelectual, único e definitivo das investigações 

sociais, mas, inscreve-se com o propósito de apresentar algumas breves considerações s do 

enfoque metodológico da dialética materialista histórica como aporte na pesquisa cientifica no 

campo da educação, isto é, trata-se de uma investigação da caracterização deste enfoque 

enquanto um método de análise, a fim de propiciar subsídios para o pesquisado do campo 

educacional. 
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Considerando que a questão do método da dialética materialista histórica não tenha sido 

tratada em uma escrita especifica por seu formulador original, Karl Marx, é possível, porém, 

encontrar orientações acerca desta questão como pano de fundo presente em sua vasta produção 

intelectual. Nesse sentido, tomou-se como base de investigação alguns estudiosos do método 

de Marx, em especifico, Kosik (1976), Frigotto (1997) e Paulo Netto (2009). 

Por assim ser, trata-se de uma revisão bibliográfica sem pretensões de esgotar a 

temática. A escolha dos supracitados autores justifica-se dado o reconhecimento das 

contribuições intelectuais expoentes efetivadas por tais, no que se refere ao estudo da 

epistemologia, em especial da dialética materialista histórica, entretanto assinala-se que cada 

autor é singular ao tratar da temática. 

A fim de expor o assunto em pauta, no primeiro momento tem-se as diferenças da 

metafísica e a dialética materialista e posteriormente, aponta-se algumas caracterizações da 

dialética materialista histórica como aporte na pesquisa cientifica em educação. 

Caraterização da dialética materialista histórica 

No desfecho do século XVIII mais incisivamente no século XIX, a busca pelo 

conhecimento no campo das ciências sociais pretendendo desprender-se dos mitos, das crônicas 

e das explicações providencialistas, projetaram-se em direção do viés cientifico. Neste 

percurso, (res)surgiram modelos de análises sociais dentre os quais situam-se o empiricismo, o 

positivismo, o idealismo e o materialismo – lembra-se que, em perspectiva geral, as bases destes 

modelos situam-se na filosofia grega clássica – a partir destes modelos de análises, ou da crítica 

deles, advieram outras concepções analíticas, a exemplo de Karl Marx, que “não fez tábula rasa 

do conhecimento existente, mas partiu criticamente dele” (PAULO NETTO, 2009, p.  672). 

Frigotto (1997) ao tratar da análise da história do pensamento humano a fim de inferir a 

dialética histórica materialista, aponta a existência de duas linhas de construção filosófica: a 

metafísica e a dialética materialista. Sobre a linha filosófica metafísica ler-se que: 

Essa postura [...] orienta os métodos de investigação de forma linear, a histórica, 

lógica e harmônica. Por esta perspectiva, ainda que com diferenças significativas de 

complexidade e alcance, incluem-se as abordagens empiricistas, positivistas, 

idealistas, ecléticas e estruturalistas. Cada uma, a seu modo, estabelece representações 

sobre a realidade. (FRIGOTTO, 1997, p. 74). 

 

Continua Frigotto (1997): 
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Essas representações, [...] não atingem as leis de organização, desenvolvimento e 

transformação dos fatos sociais. [...] se apresenta sob o pressuposto de que os 

fenômenos sociais se regem por leis do tipo natural e, enquanto tais, são passíveis de 

observação neutra e objetiva. A separação de fatos e valores, ideologia e ciência, 

sujeito e objeto não só é possível, mas necessária à objetividade. Esse pressuposto 

concretiza-se na pesquisa por uma metodologia que reduz o objeto de estudo a 

unidades, individualidades, fatores ou variáveis isoladas, autônomos e mensuráveis. 

(Ibidem. p. 74 – 75). 

 

Na contramão da concepção metafisica situa-se a linha filosófica dialética materialista, 

conforme Viera Pinto (1979) ela, 

 

[...] funda-se na concepção de que o pensamento, as ideias são o reflexo, no plano da 

organização nervosa superior, das realidades e leis dos processos que se passam no 

mundo exterior, os quais não dependem do pensamento, têm suas leis específicas, as 

únicas reais, de modo que só compete à reflexão racional apoderar-se das 

determinações existentes entre as próprias coisas e dar-lhes expressão abstrata, 

universalizada, que corresponde ao que se chamará então de ideias e proposições. 

(apud FRIGOTTO, 1997, p. 71). 

 

Aqui, verifica-se duas diferenças centrais entre ambas concepções filosóficas: 1) Ao 

passo que a linha metafisica apresenta-se como uma forma de investigação linear, a histórica, 

lógica e harmônica – ainda que com diferenças em suas especificidades, complexidades e 

alcances nas suas mais variadas abordagens. A linha dialética materialista ao empreender sua 

forma de investigação considerando os processos que se passam no mundo exterior, levando 

em conta a realidade social sendo constituída por uma historicidade “[...] sob a forma da trama 

de relações contraditórias, conflitantes, de leis de construção, desenvolvimento e transformação 

dos fatos” (FRIGOTTO, 1997, p.  75); 2) A metafisica admite uma análise neutra e objetiva, 

pois a relação sujeito e objeto e vista sob a ótica de separação, tal como ocorre nas análises das 

ciências da natureza. Por sua vez, a dialética materialista ao ter por referência a campo de 

análise das ciências sociais, isto é, contraposto ao campo das ciências naturais, considera que o 

pesquisador está totalmente implicado ao objeto de análise, uma vez que ele não é um ser 

apartado das relações sociais, e portanto em conformidade com Paulo Netto (2009), a pesquisa 

– do ponto de partida ao ponto de chegada – e a teoria que dela resultar, anula qualquer 

pretensão de “neutralidade”, comumente identificada como “objetividade”. 

Compreender essas diferenças não constitui conhecer a especificidade, nem tão pouco 

a totalidade dos caminhos propostos pelas abordagens53 que estas duas linhas de construção 

                                                           
53 Empiricista, positivista, idealista, eclética, estruturalista e a dialética materialista histórica. 



 

640 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

filosóficas exercerão influencias, muito pelo contrário, constitui conhecer uma síntese 

introdutória da história do pensamento humano.  

Outra sinalização necessária, é que tais diferenças não autorizam que se coloquem numa 

mesma gaveta, e nem mesmo habilita afirmar que as abordagens guiadas pelo impiricismo, 

positivismo, idealismo e ecletismo não possibilite um certo nível de compreensão da realidade 

(FRIGOTTO, 1997). 

Tratando-se da dialética materialista histórica concebida por Karl Marx (1818 – 1883), 

de antemão e importante lembrar da fundamental contribuição exercida por Friedrich Engels 

(1820 – 1895) na trajetória do seu amadurecimento intelectual e manutenção da objetiva de sua 

vida. E também, da contribuição proporcionada pela filosofia alemã, sobretudo de Friedrich 

Hegel (1770 – 1831) e Ludwig Feuerbach (1804 –1872), pela economia política clássica 

inglesa, em especial Adam Smith (1723 – 1790) e David Ricardo (1772 – 1823), e pelo 

pensamento socialista francês, expressados principalmente por Saint-Simon (1760 – 1825), 

Charles Fourier (1772-1837) e Louis Blanc (1811 – 1882), bem como do contexto histórico-

social vigente dos países – Confederação Germânica, Inglaterra e França – por onde Marx e 

Engels perpassaram e debruçaram-se em suas análises. 

Reconhece-se a amplitude intelectual assim como as extensas rupturas e sucessões 

econômicas, políticas, culturais e, portanto, sociais em que viveram Marx e Engels. Entretanto, 

para que não se perca o foco que se propunha este estudo, ou seja, expor algumas considerações 

da pesquisa cientifica orientada pelo enfoque da dialética materialista histórica, muito destas 

questões não serão abordadas com a merecida profundidade. 

Diferentemente de alguns autores identificados como clássicos da sociologia, Durkheim 

(1975) e Weber (1992, 2000), que se empenharam em uma escrita especifica da metodologia, 

Karl Marx não se dedicou especificamente a tal atividade, conforme Paulo Netto: 

Marx formula com precisão os elementos centrais do seu método, formulação que 

aparece na “Introdução”, redigida em 1857, aos manuscritos que, publicados 

postumamente, foram intitulados Elementos fundamentais para a crítica da economia 

política. Rascunhos. 1857- 1858 (MARX, 1982, p. 3-21). É nestas poucas páginas que 

se encontram sintetizadas as bases do método que viabilizou a análise contida n'0 

capital e a fundação da teoria social de Marx. (PAULO NETTO, 2009, p.  672). 

 

Verifique-se que a questão método aparece subscrita dentro da sua análise central, ou 

seja, não aparece como objeto direto perquirido. Isto porque sua trajetória analítica iniciada por 



 

641 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

volta da segunda metade da década de 1840, e estendida ao longo da sua vida, ancorou-se em 

torno da sociedade burguesa, seu objeto de estudo. 

Motivado em compreender a estrutura e a dinâmica do seu objeto, Marx avançou 

criticamente com suporte do conhecimento acumulado, percorrendo um longo e complexo54 

processo de elaboração teórica, assim como de amadurecendo do método adequado para o 

conhecimento da realidade social (PAULO NETTO, 2009).  

Isto posto, o que se segue tem a intencionalidade de expor algumas breves considerações 

do método utilizado por Marx para conhecer a realidade social, trata-se de uma síntese da 

caracterização do enfoque metodológico orientada pela dialética materialista histórica, 

considerando uma pesquisa cientifica no campo da educação. 

O método de análise 

O ponto de partida de uma análise orientada pelo método da dialética materialista 

histórica é sempre um fato ou um conjunto de fatos expressados em sua fenomenalidade 

aparente. Desde modo, o pesquisador inicia sua investigação a partir de uma ou várias 

constatações empíricas da forma aparente da ação humana, logo, visualiza-se a importância da 

descrição, sistematização e organização dos fatos no processo de investigação. 

Partindo do pressuposto que a natureza essencial da atividade educativa intenciona 

possibilitar ao indivíduo apropriar-se de conhecimentos, habilidades, valores, comportamentos 

e entre outros, para que este se constitua membro do gênero humano e fique apto à reação e 

contribuição da reprodução do ser social, seja qual determinada forma particular de 

sociabilidade, e que este processo está estreitamente vinculado ao patrimônio acumulado ao 

longa da história da humanidade (Tonet, 2007).  

Nesse sentido, admite-se a educação como uma prática social resultante das 

determinações da sociabilidade, isto é, das normas econômicas, sociais, políticas e culturais, 

                                                           
54 Sobre a complexidade perpassada ao longo da sua trajetória de estudo, cabe lembrar que esta não situa-se apenas 

no campo filosófico/teórico, ela se estende a questões ideopolíticas, “na medida em que a teoria social de Marx 

vincula-se a um projeto revolucionário, a análise e a crítica da sua concepção teórico-metodológica (e não só) 

estiveram sempre condicionadas às reações que tal projeto despertou e continua despertando. Durante o século 

XX, nas chamadas "sociedades democráticas", ninguém teve seus direitos civis ou políticos limitados por ser 

durkheimiano ou weberiano — mas milhares de homens e mulheres, cientistas sociais ou não, foram perseguidos, 

presos, torturados, desterrados e até mesmo assassinados por serem marxistas” (Ibidem. p.  668).  
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logo, se trata de relação do ser humano com ser humano, relações exercitadas em 

complexidades distintas ao sentido ontológico de trabalho, como adverte Lukács (2013): 

No entanto, é preciso sempre ter claro que com essa consideração isolada do trabalho 

aqui presumido se está efetuando uma abstração; é claro que a socialidade, a primeira 

divisão do trabalho, a linguagem etc. surgem do trabalho, mas não numa sucessão 

temporal claramente identificável, e sim, quanto à sua essência, simultaneamente. 

(Lukács, 2013, p. 45). 

Isto posto, a proposta do método da dialética materialista histórica permite uma 

apropriação radical – no sentido marxiano de compreender as relações pela raiz – dos 

fenômenos sociais e, por assim ser, buscar elucidar através dos fundamentos próprios do ser 

social afastando as armadilhas dos conceitos, ideias ou valores. 

Esta conectiva, contempla a apropriação crítica do processo histórico o qual o objeto em 

investigação está inserido e do próprio objeto, visto que considera seu movimento real enquanto 

fenômeno social. Trata-se da apreensão da totalidade das questões de pesquisa, do contrário, 

não haveria possiblidade de considera-las questões de pesquisas, dado que as imediaticidade 

dos fatos já responsem as perguntas. 

Embora a expressão fenomênica aparente manifeste em primeiro momento aos sentidos 

do pesquisador, ela por si só não revela a sua estrutura íntima, a sua essência, e a sua dinâmica. 

Muito pelo contrário, se assim fosse dispensava-se a investigação, pois a essência já estaria 

revelada, bastava o pesquisador lançar o olhar a expressão fenomênica aparente e descreve-la. 

Marx (1985, III, 2, p. 271, apud Paulo Netto, 2009, p. 674) lembra que “toda ciência seria 

supérflua se a forma de manifestação [a aparência] e a essência das coisas coincidissem 

imediatamente”. 

Acordando com esta forma de pensar, percebe-se a necessidade da investigação 

cientifica, isto é, a necessidade de ultrapassar a aparência factual, e por assim fazer, negar a 

factualidade aparente. 

Ao tratar do estudo sobre a dialética Kosík (1976) explica a negação aparente por meio 

do conceito de destruição da pseudoconcreticidade55, efetuada através do pensamento 

                                                           
55 Sinaliza-se que a destruição da pseudoconcreticidade proposta em Karel Kosík em sentido completo está inscrita 

sob três aspectos, sendo: “1) crítica revolucionária da práxis da humanidade, que coincide como devenir humano 

do homem, com o processo de “humanização do homem” (A. Kolam), do qual as revoluções sociais constituem 

as etapas-chaves; 2) pensamento dialético, que dissolve o mundo fetichizado da aparência para atingir a realidade 

e a “coisa em si”; 3) realizações da verdade e criação da realidade humana em uma processo ontogenético, visto 

que para cada indivíduo humano o mundo da verdade é, ao mesmo tempo, uma sua criação própria, espiritual, 
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dialético. Assinala-se que, o termo destruir atribuído pelo autor, não se constitui em negar a 

existência ou a objetividade do fato, constitui em destruir a sua pretensa independência, 

demonstrando a sua natureza mediata, ou melhor, revelando que não se relaciona a determinada 

coisa senão por intermédio de outra ou outras coisas, e após demonstrar a sua natureza mediada, 

confronta com a sua pretensa independência, e prova a sua natureza derivada. 

Em outras palavras, Kosík (1976) esclarece que o pensamento dialético trata da “coisa 

em si”, entretanto, a “coisa em si” não se manifesta imediatamente, faz-se necessário não só 

empenhar-se, mas também um detour. 

Frigotto (1997) comenta Kosík (1976) e convergi com ele, bem como elucida o processo 

de detour expondo-o da seguinte forma: inicialmente o ponto de partida são os fatos empíricos 

dados pela realidade, em seguida faz-se necessário superar as impressões primeiras destes fatos 

empíricos e atingir a sua estrutura íntima, às suas leis fundamentais, assim o ponto de chegada 

não será mais as impressões primeiras do ponto de partida, mas o concreto pensado. 

Karel Kosík ensina que: 

 

O conhecimento da realidade histórica é um processo de apropriação teórica – isto é, 

de crítica, interpretação e avaliação de fatos – processo em que a atividade do homem, 

do cientista é condição necessária ao conhecimento objetivo dos fatos. (KOSÍK, 1976, 

p. 54). 

 

A supra exposição consta que o conhecimento da realidade histórica ocorre na 

apropriação teórica, logo processo de apropriação teórica é a negação da expressão empírica 

em direção ao conhecimento da “coisa em si”. Cabe aqui significar o conceito teoria explicitado 

por ele, e esta significação tem sustentação no pensamento marxiano: 

 

Para ele [Karl Marx], a teoria não se reduz ao exame das formas dadas de Um objeto, 

com o pesquisador descrevendo-o detalhadamente e construindo modelos explicativos 

para dar conta — à base de hipóteses que apontam para relações de causa/efeito — de 

seu movimento visível, tal como ocorre nos procedimentos da tradição empirista e/ou 

positivista [...] A teoria é, para Marx, a reprodução ideal do movimento real do objeto 

pelo sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento a 

estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa. (PAULO NETTO, 2009, p. 673). 

 

                                                           
como indivíduo social-histórico. Cada indivíduo – pessoalmente e sem que ninguém possa substituí-lo – tem de se 

formar uma cultura e viver a sua vida”. KOSÍK (1976, p. 23 – 24). 
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Insista-se, o fato aparente constitui-se como elemento indispensável para elaboração 

teórica, mas ao mesmo tempo que ele revela, ele também oculta, para tanto, faz-se necessário 

o empenho de procedimentos analíticos para capturar a estrutura e dinâmica do objeto, ou seja, 

a essência do objeto que se investiga, realizada pela reprodução no plano ideal o movimento 

real do objeto. 

O caminho para conhecer a essência do objeto pode-se ter variadas técnicas de 

pesquisas, dentre as quais lista-se: análise documental, análise bibliográfica, quantificação, 

observação, entrevista e entre outras coletas de dados. Neste processo, o pesquisador terá as 

impressões primeiras do objeto, vale lembrar que, essas atividades não se configuram como 

método, mas sim técnicas de pesquisa, e ainda, assinala-se que dentre as diferentes concepções 

metodológicas estas técnicas de pesquisa podem efetivar-se de maneiras diferentes. 

A título de exemplo considere a hipotética análise do objeto de pesquisa “cadeira” de 

uma sala de aula de uma determinar instituição de ensino de uma instituição pública. Ao 

observar o objeto em sua forma aparente “cadeira” e realizar a reprodução ideal do movimento 

real do objeto, o pesquisador percebeu diversas especificidades, dentre as quais lista-se a seguir: 

as cadeiras não são semelhantes às da sua cozinha, tanto em quantidade quanto em 

características físicas, notou também que não estão organizadas da mesma forma que as da sua 

cozinha, e ainda, ele fez a suposição que o valor/mercadoria (cadeira), o local e a forma de 

aquisição foram distintas da sua aquisição. Quando no processo de reprodução ideal do 

movimento real do objeto, o pesquisador se deparou com a prova da natureza derivada do objeto 

e compreendeu o porquê que as cadeiras possuírem certas diferenças em relação a outras 

cadeiras, e que estão organizadas de uma certa forma especifica, bem como o seu processo de 

aquisição, ele – o pesquisador – destrói a pretensa independência do objeto, desmonta a sua 

natureza imediata e a sua pretensa independência, isto o faz compreender sua estrutura e 

dinâmica, ou seja, a sua essência. 

Embora reconhece-se que a efetivação de uma pesquisa no campo das ciências sociais 

configura-se uma atividade bem mais complexa que o exemplo sintético acima, percebe-se que 

no processo do detour, isto é, do ponto de partida ao ponto de chegada, o nosso hipotético 

pesquisador não visualizará mais o seu objeto de análise “cadeira” como uma coisa material 

comum fruto do trabalho humano para atender uma necessidade, ele o tomará em sua estrutura 

íntima, e pôr e assim ser, compreenderá as especificidades físicas da cadeira, sua quantidade, 
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sua organização e seu processo de aquisição. Logo, as impressões primeiras do objeto não serão 

mais as mesmas, pois esta dará lugar ao o concreto pensado. 

Isto posto, afirma-se que o objeto de investigação possui existência concreta, e por assim 

ser, sua existência independe da vontade do pesquisador. A efetivação da pesquisa não trata-se 

de criar um objeto de análise, o pesquisador não cria, não inventa ou reinventa o objeto de 

análise. A efetivação da pesquisa trata-se em querer conhecer a essência do objetivo.  

Uma vez auferido a essência do objeto tem-se que a sustentas através da práxis56, isto é, 

fazer do conhecimento teórico uma reflexão em função de uma ação transformadora. Frigotto 

(1997) ensina que o processo de efetivação da pesquisa cientifica orientada pelo enfoque 

metodológico da dialética materialista histórica, não se ocupa em uma atividade de estabelecer 

“a crítica pela crítica, o conhecimento pelo conhecimento, mas a crítica e o conhecimento crítico 

para uma prática que transforme a realidade anterior no plano do conhecimento e no plano 

histórico-social” FRIGOTTO (1997, p. 81).  

 

A questão de saber se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é uma 

questão teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, 

isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu pensamento. (Ibidem. p. 82, abud 

MARX & ENGELS, 1986). 

 

Isto posto, percebe-se que a atividade de reprodução ideal do movimento real, ou seja, 

o processo teórico, não se inscreve apenas como uma atividade teórica, ou ainda de gosto 

pessoal, para exaltação e prestigio intelectual, ou de para aquisição de títulos, mas uma 

atividade com a função da ação de transformação, pois é na ação que devesse demonstrar a 

verdade, assim, a práxis e a teoria são conceitos indissociáveis. 

Em Kosik (1976) encontramos o conceito da práxis expressada em duas formas: A 

primeira forma é a práxis utilitária ou fetichizada, trata-se no produto natural da pratica 

cotidiana, e portanto é o aspectos fenomênico das coisas, minifesta no mundo das 

representações comuns57, nas palavras do autor “[...] a práxis utilitária cotidiana cria o 

pensamento comum [...] como forma de seu movimento e de sua existência” (Ibidem. p. 19), e 

por criar o pensamento comum, ela molda a forma ideológica do agir do ser em um mundo que 

                                                           
56 A palavra práxis vem do grego praxis que significa conduta ou ação. Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/praxis/> acesso em 28 de agosto de 2018. 
57 “O mundo das representações comuns, que são projeções dos fenômenos externos na consciências dos homens, 

produto da práxis fetichizada, formas ideológicas de seu movimento”. KOSIK (1976, p. 15). 

https://www.significados.com.br/praxis/
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não é real, “[...] embora tenha a “consistência” e a “validez” do mundo real: é “o mundo da 

aparência””. (Ibidem. p. 19). A título de exemplo Kosik escreve 

 

Os homens usam dinheiro e com ele fazem as-transações mais complicadas, sem ao 

menos saber, nem ser obrigados a saber, o que é o dinheiro. Por isso, a práxis utilitária 

imediata e o senso comum a ela correspondente colocam o homem em condições de 

orientar-se no mundo, de familiarizar-se com as coisas e manejá-las, mas não 

proporcionam a compreensão das coisas e da realidade. (Ibidem. p. 14). 

 

Em acordo com Kosik, percebe-se que o agir do ser condicionado pela práxis utilitária, 

torna-se habitual suas interações relacionais em seu cotidiano, nesse sentido, a sua ação não 

questiona as relações já estabelecidas, pois tem uma concepção acrítica destas relações, e por 

assim ser, corrobora com a manutenção das coisas existentes. 

A segunda forma é a práxis revolucionária, cujo qual caracteriza-se totalmente oposta a 

práxis utilitária. Esta concepção objetiva a destruição da pseudoconcreticidade através do 

conhecimento conceitual – que difere do conhecimento da representação da práxis utilitária –, 

isto é, fundamentado no conhecimento da “coisa em si”, conforme aponta Kosik 

 

A distinção entre representação e conceito, entre o mundo da aparência e o mundo da 

realidade, entre a práxis utilitária cotidiana dos homens e a práxis revolucionária da 

humanidade ou, numa palavra, a “cisão do único” é o modo pelo qual o pensamento 

capta a “coisa em si”. (Ibidem. p. 20). 

 

Desde modo, assinala-se que para efetivação de uma práxis transformadora que poderá 

vim a ser mais eficiente, insista-se que poderá ser e não virá a ser, tem por fundamento uma 

teoria que exponha a estrutura e a dinâmica do objeto que se quer transformar. Lembra-se que 

estrutura e a dinâmica do objeto não consiste em “uma lógica” objeto, transparecendo que o 

objeto possui outras logicas, mas “na lógica”, isto é, o objeto é o que é, “é a coisa em si” 

independente da vontade e inclinações daquele que o pesquisa, tal como aponta Paulo Netto 

referenciando-se em Lênin sobre o estudo de Marx e seu objeto, o capital, 

 

Marx não nos entregou uma Lógica, deu-nos a lógica d'O capital. Isto quer dizer que 

Marx não nos apresentou o que “pensava” do capital: ele nos descobriu a estrutura e 

a dinâmica reais do capital; não lhe “atribuiu” ou “imputou” uma lógica: extraiu da 

efetividade do movimento do capital a sua (própria, imanente ao capital) lógica – 

numa palavra, deu-nos a teoria do capital: a reprodução ideal do seu movimento real. 

(PAULO NETTO, 2009, p. 688 – 689). 
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Desta forma, conhecer o objeto na profundidade da sua estrutura e dinâmica possibilitará 

compreender a natureza do processo histórico social do mesmo, e por assim ser, potencializa a 

fertilidade a crítica. 

 

 

Considerações finais 

Buscou-se nesse artigo expor algumas breves considerações do enfoque metodológico 

da dialética materialista histórica como orientação para pesquisas na educação. O que foi 

sintetizado pela caracterização deste enfoque enquanto um método de análise no do texto acima, 

exibe que, a essência do objeto pesquisado não está dada em sua forma aparente, isto é, o 

conhecimento conceitual é oposto ao conhecimento das representações, entretanto a forma 

aparente é o ponto de partida no processo da realização do detour para alcançar a estrutura e a 

dinâmica do objeto. A práxis como ação transformadora é indissociável da teoria, visto que a 

crítica não é pela crítica, mas para a transformação social.  

Isto posto, espera-se que breve caracterização aqui expostas possam contribuir para o 

entendimento introdutório do enfoque metodológico da dialética materialista histórica como 

contribuições para o trilhar na pesquisa em educação. 
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GT 05: Educação e Marxismo  

 
RESUMO: historicamente, o homem dá vida a inúmeros objetos que podem satisfazer suas necessidades a partir 

de sua ação na natureza. A sociedade que existe hoje evoluiu devido esse materialismo histórico dialético, onde o 

homem e a natureza estão em constante consonância. O homem ao passo que modificava a natureza, modificava 

a si mesmo, chamamos isso de trabalho. Essa ação do homem sobre a natureza resulta em uma complexa 

subjetivação. Mas com o advento da nova ordem econômica (capitalismo), houve uma inversão do sentido do 

trabalho. O indivíduo não mais se reconhece como criador do objeto, ele o estranha, não consegue perceber que 

até mesmo sua subjetividade não lhe pertence. Para explicar isso e os fatores que levam o estranhamento até à 

docência, fomos buscar luzes no pensamento de Karl Marx e outros estudiosos que seguem a mesma corrente 

teórica. Assim, enfatizamos a importância do trabalho na perspectiva de Marx para mostrar a crueldade de grupos 

elitizados em utilizar a educação como escoamento da ideologia dominante 

 

Palavras-chave: Trabalho. Estranhamento. Docência. 

 

ABSTRACT: historically, man gives life to countless objects that can satisfy his needs from his action in nature. 

The society that exists today evolved due to this dialectical historical materialism, where man and nature are in 

constant consonance. Man, while modifying nature, modifying himself, we call it work. This action of man upon 

nature results in a complex subjectivation. But with the advent of the new economic order (capitalism), there was 

a reversal of the meaning of labor. The individual no longer recognizes himself as the creator of the object, he the 

strange, cannot perceive that even his subjectivity does not belong to him. To explain this and the factors that lead 

to strangeness to teaching, we have sought light in the thinking of Karl Marx and other scholars who follow the 

same theoretical trend. Thus, we emphasize the importance of work in Marx's perspective to show the ruthlessness 

of elitist groups in using education as the outlet for the dominant ideology. 

 

 

Keywords: Job. Strangeness. Teaching 

 

 

Introdução 

O homem através de sua ação intencional sobre a natureza, vai se distanciando da vida 

selvagem. No seu desenvolvimento, o homem cria inúmeros objetos que acabam lhe auxiliando 

em seu trabalho. Diferentemente dos animais, o homens antecipam sua ação com a natureza e 

ainda cria instrumentos para lhe auxiliar nesse trabalho. Com a dialética dessa ação homem e 
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natureza, suas subjetividades vão se aprimorando e tornando mais complexas, modificando sua 

existência rude, selvagem em existência humana. 

O homem pode ser distinguido dos animais pela consciência, pela religião ou por 

qualquer outra coisa que se queira. Eles próprios, no entanto, começam a se distinguir 

dos animais assim que começam a produzir seus meios de subsistência... Produzindo 

seus meios de subsistência eles estão produzindo indiretamente sua vida material. 

(MARX; ENGELS, 1968, p. 6) 

A nova ordem econômica inverteu o sentido do trabalho, o trabalhador não consegue 

mais ter o conhecimento do objeto criado, ele tem parte do conhecimento. Esse objeto ou 

mercadoria, pertence aos poucos homens que detém os meios de produção. O trabalhador agora 

vende sua força de trabalho, transformando-a também em mercadoria. Agora o trabalho é 

estranho ao trabalhador, o então chamado estranhamento. O trabalhador, como anteriormente 

mencionado, não consegue enxergar ligação alguma entre sua vida e o objeto criado. O objeto, 

também é o próprio homem objetivado, o homem aparece a si mesmo como um estranho que 

pertence a outro. 

O trabalho estranhado: fruto da exploração do homem pelo homem 

Segundo Marx-Engels (1982), o trabalhador se torna tanto mais pobre quanto mais 

riquezas produz. O trabalhador se torna uma mercadoria tão mais barata quanto mais 

mercadoria cria. Presenciamos uma inversão, com a valorização do mundo das coisas, aumenta 

a desvalorização do mundo dos homens. Um exemplo bem claro, seria uma montadora de 

veículos. O carro é feito pelo o homem, porém, este que o faz recebe uma remuneração pelo 

seu trabalho, que é muito inferior ao preço do veículo e, se não bastasse, muitos deles não 

podem se quer comprar o bem produzido. Segundo o autor, o trabalho não produz somente 

mercadorias, ele produz a si mesmo e o trabalhador. O homem quem produz um certo objeto, 

muitas das vezes não consegue compra-lo.  

Na determinação de que o trabalhador se relaciona com o produto de seu trabalho 

como [com] um objeto estranho está todas essas consequências. Com efeito segundo 

esse pressuposto está claro: quanto mais o trabalhador se desgasta trabalhando 

(ausarbeitet), tanto mais poderoso se torna o mundo objetivo, alheio (fremd) que ele 

cria diante de si, tanto mais pobre se torna ele mesmo, seu mundo interior, [e] tanto 

menos [o trabalhador] pertence a si próprio. É do mesmo modo a religião. Quanto 

mais o homem põe em Deus, tanto menos ele retém em si mesmo. O trabalhador 

encerra sua vida no objeto; mas agora ela não pertence mais a ele, mas sim ao objeto. 

Por conseguinte, quão maior esta atividade, tanto mais sem-objeto é o trabalhador. Ele 

não é o que é o produto do seu trabalho (MARX-ENGELS, 1982, p. 81). 
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O objeto não é mais a exteriorização de algo prefigurado, o homem não o conhece, é 

algo estranho, esse objeto agora tem autonomia diante do seu criador. Este é um servo de seu 

objeto. 

Segundo Marx-Engels (1982), a economia nacional oculta o estranhamento, porque eles 

não consideram a relação imediata entre o trabalhador e a produção. O autor critica tal 

afirmação, pois segundo ele, o trabalho produz maravilhas para os ricos, mas produz privações 

para o trabalhador. O trabalho nos moldes capitalistas tem esse efeito discriminador 

maquiavélico.  

O trabalho externo, o trabalho no qual o homem se exterioriza, é um trabalho de auto 

sacrifício, de mortificação. Finalmente a externalidade Äusserlichkeit) do trabalho 

aparece para o trabalhador como se [o trabalho] não fosse seu próprio, mas de um 

outro, como se [o trabalho] não lhe pertencesse, como se ele no trabalho não 

pertencesse a si mesmo, mas a um outro (MARX-ENGELS, 1982, p. 83). 

A exploração pelo trabalho é tão cruel, que segundo Marx-Engels (1982), o homem só 

se sente livre e ativo em suas funções animais, comer, beber e procriar. O trabalho teve seu 

sentido distorcido pela nova ordem econômica.  Agora o trabalho é um fardo, apenas suportado 

para a sobrevivência do indivíduo. Há um esvaziamento da essência do trabalho. Segundo 

Antunes (2004), o trabalho parte da premissa que pertence exclusivamente ao homem. Segundo 

o autor: 

Uma aranha executa operações semelhantes às de um tecelão, e a abelha envergonha 

mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o 

que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o 

favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho 

obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e 

portanto idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma matéria 

natural; realiza, ao mesmo tempo, na material natural seu objeto, que ele sabe que 

determina, como lei, a espécie e o modo de sua atividade e ao qual tem de subordinar 

sua vontade (ANTUNES, 2004, p.37) 

O trabalho em sua essência, modificou a sociedade e o próprio homem. O que 

presenciamos na contemporaneidade é a exploração advinda da ordem econômica capitalista, 

onde vigora a exploração do homem pelo homem, ou seja, aquele que detém os meios de 

produção paga pela força de trabalho deste, que agora também é uma mercadoria. 

Segundo Netto e Braz (2006), o trabalho é algo substancialmente diverso da atuação do 

animal e o seu meio ambiente. A medida que em que foi se estruturando e desenvolvendo ao 
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longo do tempo, o trabalho rompeu com os padrões naturais daquelas atividades. 

Diferentemente dos animais que já nascem determinados geneticamente a realizar algo, como 

o joão-de-barro que nasce “programado” para construir sua casa em uma relação direta com a 

natureza, o homem se diferencia dos animais nessa relação com a natureza. Os autores trazem 

pontos que reforçam tais diferenciações: 

Em primeiro lugar, porque o trabalho não se opera com uma atuação imediata sobre a 

matéria natural; diferentemente, ele exige instrumentos que, no seu desenvolvimento, 

vão cada vez mais se interpondo entre aqueles que executam e a matéria; em segundo 

lugar, porque o trabalho não se realiza cumprindo determinações genéticas; bem ao 

contrário, passa a exigir habilidades e conhecimentos que se adquirem inicialmente 

por repetição e experimentação e que se transmite mediante aprendizado; em terceiro 

lugar, porque o trabalho não atende a um elenco limitado e praticamente invariável de 

necessidade, nem as satisfaz sob formas fixas; se é verdade que há um conjunto de 

necessidades que sempre deve ser atendido (alimentação, proteção contra intempéries, 

reprodução biológica etc.), as formas desses atendimentos variam muitíssimo e, 

sobretudo, implicam o desenvolvimento, quase sem limites, de novas necessidades 

(NETTO e BRAZ, 2006, p.31). 

Percebemos que essas características se diferenciam daquelas atividades realizadas 

pelos animais, ou seja, determinadas pela natureza. As características acima citadas são 

particulares dos homens, que quando inteiramente desenvolvida denomina-se de trabalho. Este 

tem como ponto de partida uma intencionalidade prévia, conduzida a partir do fim proposto 

pelo homem. 

A realização do trabalho só se dá quando essa prefiguração ideal se objetiva, isto é, 

quando a material natural, pela ação material do sujeito, é transformada. O trabalho 

implica, pois, um movimento indissociável em dois planos: um plano subjetivo (pois 

a prefiguração se processa no âmbito do sujeito) e um plano objetivo (que resulta na 

transformação material da natureza); assim, a realização do trabalho constitui uma 

objetivação do sujeito que o efetua (NETTO e BRAZ, 2006, p.32). 

O homem ao realizar o trabalho é levado a fazer escolhas, e estas não se devem a pulsões 

naturais, ele precisa avaliar uma série de elementos para a realização do trabalho. Netto e Braz 

(2006), salientam que o trabalho além de ser uma atividade específica do homem em sociedade, 

é também o processo histórico pelo qual surgiu o ser desses homens, o ser social.  

Segundo Netto e Braz (2006), o ser social se diferencia dos outros seres porque são 

capazes de: realizar atividades teleologicamente orientadas, objetiva-se material e idealmente, 

comunica-se e expressar-se pela linguagem articulada, trata suas atividades e a si mesmo de 

modo reflexivo, consciente e autoconsciente, escolhe entre alternativas concretas, 
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universalizar-se e socializa-se. Somente o ser social cria produtos, representações e símbolos 

que ganham objetividade na medida que concretiza-os.  

Na sua ação e na sua atuação, o ser social sempre encontra alternativas e sempre pode 

escolher- e a escolha entre alternativas concretas configura o exercício da liberdade: 

ser livre e escolher entre elas; o ser social é um ser capaz de liberdade. Pensar, 

conhecer, projetar, objetivar-se, escolher- tudo isso supõe a capacidade de se 

desprender do dado imediato, das singularidades dos fenômenos: supõe a capacidade 

de universalizar. E, enfim, para reproduzir-se como tal, ampliar-se e enriquecer-se – 

o que não pode fazer através de mecanismos meramente genéticos ou biológicos-, o 

ser social dispõe da capacidade de socialização, isto é, ele é passível de apropriação e 

desenvolvimento por parte dos membros da sociedade no interior da própria 

sociedade, através, fundamentalmente, dos processos de interação social, 

especialmente os educativos (formais e informais) (NETTO e BRAZ, 2006, p.42). 

Quanto mais rico é o ser social, ou seja, quanto mais rica é sua subjetividade, mais 

complexas são as suas objetivações. Podemos notar isso na ciência, na filosofia, na arte etc, pois 

ela constituíram um certa autonomia das exigências imediatas do trabalho. 

Segundo Netto e Braz (2006), o ser social é mais que trabalho, pois como falado 

anteriormente, suas objetivações podem transcender o universo do trabalho, tal proposição pode 

ser explicada pela categoria de práxis. Esta, envolve muito mais do que o trabalho, inclui todas 

as objetivações humanas. 

Com a categoria de práxis podemos notar que o homem vai além das objetivações 

primárias constituídas pelo trabalho. Exemplo isso é sua “objetivações materiais e ideais da 

ciência, da filosofia, da arte, construído um mundo de produtos, obras e valores”, Netto e Braz 

(2006).  Mas a práxis, conforme as condições histórico-sociais em que se realiza, tende a 

produzir objetivações que se apresentam aos homens não como obras suas, mas algo que é 

estranho e coercitivo. 

Mas da práxis não resulta somente produtos, obras e valores que permitem aos homens 

se reconhecerem como autoprodutores e criativos. Conforme as condições histórico-

sociais em que se realiza (vale dizer: conforme as estruturas sociais em que se insere 

a atividade dos homens não como obras suas, como sua criação, mas, ao contrário, 

como algo em que eles não se reconhecem, como algo que lhes é estranho e opressivo. 

Em determinadas condições histórico-sociais, 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 controlá-los como um poder que lhes é superior. Nessas condições, 

as objetivações, ao invés de revelarem aos homens como a expressão de suas forças 

sociais vitais, impõem-se a eles como exterior e transcendentes. Numa palavra: entre 

os homens e suas obras, a relação real, que é a relação entre criador e criatura, aparece 

invertida—a criatura passa a dominar o criador (NETTO e BRAZ, 2006, p.44). 
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Netto e Braz (2006), traduzem esse fenômeno histórico de inversão como alienação. 

Ainda segundo os autores, a alienação é própria da sociedade onde existe a divisão social do 

trabalho e a propriedade privada dos meios de produção fundamentais. Nesse contexto o 

produto do trabalhador não lhe pertence, ele é expropriado.  

No estranhamento (alienação), a subjetividade do homem é apropriada por outros 

homens, assim o sujeito é transformado em objeto, ao passo que aquele mensura a força de 

trabalho deste. O trabalho docente não está isento do estranhamento (alienação), pelo contrário, 

o campo educacional é vítima e escoadora dessa ideologia capitalista. Elementos como a cultura 

da peformatividade, modelo gerencial empregado na educação e a intensificação, são fatores 

que levam o estranhamento do trabalho docente. Trataremos a seguir o estranhamento dentro 

desse campo.   

As faces da escola: do estranhamento do trabalho docente à práticas emancipadoras  

Segundo Frigotto (2010), a educação apresenta-se historicamente como uma campo da 

disputa hegemônica. Essa disputa dar-se de forma tendenciosa para manipulação de 

concepções, da organização, e dos processos e conteúdo educativos na escola, aos interesses de 

classes. 

Além da reprodução, numa escala ampliada, das múltiplas habilidades sem as quais a 

atividade produtiva não poderia ser realizada, o complexo sistema educacional da 

sociedade é também responsável pela produção e reprodução da estrutura de valores 

dentro da qual os indivíduos definem seus próprios objetivos e fins específicos. As 

relações sociais de produção capitalistas não se perpetuam automaticamente. 

(FRIGOTTO, apud, MÉSZAROS, 1981, p.260) 

Na perspectiva das classes dominantes, historicamente, a educação voltada para o 

trabalhadores deve ter um fim técnico, social e ideológico para o trabalho. Assim, “trata-se de 

subordinar a função social da educação de forma controlada para responder às demandas do 

capital”, Frigotto (2010). 

Na contramão dessa ideologia maquiavélica e sem escrúpulos da classe dominante, está 

a expectativa das classe trabalhadora com relação a educação, 

a educação é, antes de mais nada, desenvolvimento de potencialidades e a apropriação 

de “saber social” (conjunto de conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que são 

produzidos pelas classes, em uma situação histórica dada de relações para dar conta 

de seus interesses e necessidades). Trata-se de buscar, na educação, conhecimentos e 

habilidades que permitam uma melhor compreensão da realidade e envolva a 
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capacidade de fazer valer os próprios interesses econômicos, políticos e culturais. 

(FRIGOTTO, apud, GRYZYBOWSKI, 1986, p. 41-42) 

Podemos notar que o processo de produção e processo educativo e formação do 

indivíduo, vem sendo marcadas por concepções antagônicas. De um lado a classe dominante 

distorcendo a função social da escola para fomentar o caráter perverso da desigualdade de 

classes, no outro, a classe trabalhadora com expectativas que transcendem a forma que é 

encaminhada a educação. 

Segundo Frigotto (2010), a qualificação humana não deve ser subordinada às leis do 

mercado e à sua adaptabilidade e funcionalidade, seja sob a forma de “domesticadora do 

indivíduo”, dos esquemas tayloristas, seja na forma da polivalência e formação abstrata e 

formação geral. 

A qualificação humana diz respeito ao desenvolvimento de condições físicas, mentais, 

afetivas, estéticas e lúdicas do ser humano (condições omnilaterais) capazes de 

ampliar a capacidade de trabalho dos valores de uso em geral como condições de 

satisfação das múltiplas necessidades do ser humano no seu devenir histórico. Está, 

pois, no plano dos direitos que não podem ser mercantilizados e, isso ocorre, agride-

se elementarmente a própria condição humana. (FRIGOTTO, 2010, p.34) 

Segundo Frigotto (2010), o trabalho é o pressuposto fundamental para o ser social. Para 

o autor ele é o princípio educativo, portanto é fundamental que todo o ser humano, desde os 

primeiros contato com a escola, socialize este pressuposto. Caso contrário, o ensino se ver 

subordinado as práticas educativas ao interesse do capital. Frigotto salienta que o caráter 

explicito desta subordinação é o ensino dualista, formação humana para classes dirigentes e a 

classe trabalhadora. 

Esta subordinação nem sempre é de fácil dissimulação ao longo do desenvolvimento 

do sistema capitalista. Assim, por diferentes maneiras, o caráter contraditório das 

relações sociais capitalistas pode ser explicados no âmbito das relações entre a 

sociedade e os processos educativos, ou destes com o processo produtivo. Isto nos 

indica, de um lado, que o capital é prisioneiro de sua contradição, de seus limites de 

concepção (fragmentária) da realidade, portanto não é onisciente e, de outro, que é 

confrontado por interesses da classe trabalhadora que lhe são antagônicos. 

(FRIGOTTO, 2010, p.34) 

Essa subordinação das práticas educativas à interesses de classes hegemônicas tem seu 

“calcanhar de Aquiles” em suas contradições. Porém, segundo Frigotto, a medida que o sistema 

capitalista se solidifica e os sistemas educacionais se estruturam, a educação dualista se 
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fortalece: escolas disciplinadoras e adestradora para os filhos dos trabalhadores e escolas de 

qualidade para os filhos das classes dirigentes. 

Marx e Engels, embora não tenham efetivado uma análise especifica da questão 

educacional, em diferentes momentos criticam a perspectivas unilateral da 

subordinação da escola ao capital sob as relações capitalistas e os mecanismos de 

burla às parcas conquistas dos trabalhadores contempladas nas cláusulas sobre 

educação nas leis fabris. (FRIGOTTO, 2010, p.37) 

A grande maioria dos mentores dessa subordinação vem dos organismos internacionais, 

eles ditam essa subordinação. Frigotto, nos diz que tanto a integração econômica, quanto a 

valorização da educação básica geral para formar trabalhadores, ficam subordinados à lógica 

do mercado, do capital e, portanto, da diferenciação, segmentação e exclusão. O autor ainda 

reforça que o mecanismo de exclusão social, materializado no desemprego estrutural crescente 

e no emprego precário, é uma estratégia para manter o metabolismo da exploração pelo capital. 

Segundo Frigotto (2010), no campo educacional e formação, o processo de 

subordinação busca materializa-se mediante a delimitação dos conteúdos e da gestão do 

processo educativo. No plano dos conteúdos, há uma exigência de um maior conhecimento 

(polivalência), mas não necessariamente um conhecimento que beneficie o trabalhador. Pelo 

contrário, essa necessidade da ampliação dos conhecimentos tende a gerar o que conhecermos 

de intensificação do trabalho, podemos ver tal perversidade no trabalho docente. 

Segundo Apple (1997), a intensificação do trabalho docente é acompanhada por dois 

processos históricos: desqualificação do trabalhador, pois ao passo que ele tem que ampliar seu 

bojo de habilidades, distancia-se de sua especialidade, e a concepção e execução do trabalho. 

Apple afirma que a crise financeira levou a escassez de trabalhadores, isso justifica a 

necessidade de um só trabalhador desempenhar diversas funções. Essa intensificação tem 

desdobramento tanto na qualidade do profissional, anteriormente mencionado e também em sua 

vida particular. Percebemos nas afirmações do autor que a intensificação, segundo o que vem 

sendo exposto nesse artigo é um exemplo claro de estranhamento do trabalho. Porque ao passo 

que esses trabalhadores devem ter mais habilidades, distancia-se das suas especificidade. 

O professor, diante das variadas funções que a escola pública assume, tem de 

desempenhar papéis que estão para além de sua formação. Muitas vezes esses 

profissionais são obrigados a desempenhar as funções de agente público, assistente 

social, enfermeiro, psicólogo, entre outras. Tais exigências contribuem para um 

sentimento de desprofissionalização, de perda de identidade profissional, da 
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constatação de que ensinar às vezes não é o mais importante (OLIVEIRA, 2003, p. 

33)   

Esses elementos, juntamente com os baixos salários e a falta de perspectiva de melhoras 

por parte dos professores, levam estes ao estranhamento do ofício. Para combater isso, o 

professor deve se reconhecer como sujeito do seu próprio trabalho. Outro fator que favorece o 

processo de subordinação das classe do trabalhadores, que não isenta à docência e, 

consequentemente culmina no estranhamento, também é a gestão dos processos educativos. 

Estes, estão em sua maioria viciados por interesses das classes hegemônicas. 

Segundo Oliveira (2007), a participação política da sociedade civil organizada na 

constituição de sujeitos coletivos, enaltece o valor do capital e utiliza a força de trabalho 

humana apenas como parcela imprescindível à reprodução deste capital. 

Apesar dessa participação político-social contribuir para instigar a emancipação social 

e política das pessoas que constituem esses sujeitos coletivos, há pouca capacidade 

deles se contraporem de modo radical às práticas, valores e hábitos da cultura política 

tradicional. Esta situação põe em risco sua capacidade de promover mudança social e 

política. O risco está no fato dos sujeitos atuarem num ambiente eivado de elementos 

da cultura política, onde velhos e novos valores coexistem, e dificilmente estes 

sujeitos conseguem isentarem-se dos efeitos das velhas práticas culturais. Tal 

constatação coloca em dúvida as possibilidades de mudança no âmbito estrutural, no 

campo político, econômico, social e cultural [...] Neste sentido, a participação nos 

espaços públicos do tipo conselhos, conferência e fóruns têm valor mais pedagógico 

e organizativo do que valor político deliberativo. (OLIVEIRA, 2007, p. 12). 

O modelo gerencial nasceu na administração privada, sendo assim, quando trazida para 

o campo educacional, não visa em hipótese alguma o investimento em uma educação de 

qualidade, emancipadora. Um dos eixos norteadores dessa administração é enxugar recursos e 

isentar o Estado de maiores responsabilidades financeiras (descentralização). Esse modelo de 

gestão reforça ainda mais a subordinação à classe hegemônicas. 

Segundo Frigotto (2010), a escola enquanto instituição que se insere no interior de uma 

formação social, onde há uma supremacia das relações sociais de produção capitalistas, tende 

a mediar os interesses do capital. 

Essa mediação, entretanto, à medida que se efetiva no interior de relações sociais, 

onde estão interesses antagônicos, não se dá de forma linear. Por isso é que a gestão 

da escola adequada aos interesses do capital lhe é historicamente problemática. A 

escola que interessa á grande maioria dos que ela têm acesso—ou que gostam de ter—

não é a escola requerida pelos interesses do capital. Numa sociedade organicamente 

montada sobre a discriminação e o privilégio de poucos, não há interesse por uma 

escolarização que nivela—em quantidade e qualidade—o acesso efetivo do saber. 

(FRIGOTTO, 2010, p.202). 
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O autor ainda aponta que a desqualificação da escola, constitui-se numa forma sutil e 

eficaz de negar o acesso à ensino de qualidade para as classes trabalhadoras. Dessa forma, 

marginalizam as classes trabalhadoras das decisões primárias, que traçam o destino da 

sociedade. 

A desqualificação da escola, para a grande maioria que constitui a classe trabalhadora, 

não é uma questão conjuntural—algo, como insinua a tecnocracia, a ser redimido, 

recuperado por mecanismos técnicos (ou pela tecnologia educacional). Trata-se de 

uma desqualificação orgânica, uma “irracionalidade racional”, uma “improdutividade 

produtiva”, necessária à manutenção da divisão social do trabalho e, mais 

amplamente, à manutenção de sociedade. (FRIGOTTO, 2010, p.204). 

Frigotto (2010) salienta que, se o espaço escolar, enquanto espaço e difusão de 

conhecimento, é alvo de uma disputa, pois a escola que se organiza para mediar os interesses 

do capital, não é a mesma que buscam os trabalhadores. 

As práticas educativas não devem se dissociar das práticas sociais, pelo contrário elas 

devem estar justapostas, articuladas. Assim, pode-se desvelar interesses das classes dominantes. 

A perversidade desta, vem sempre de forma implícita e sutil. 

Considerações finais   

Percebemos que a categoria trabalho é central para a explicação da sociedade. Mas 

quando nos referimos ao trabalho, não falamos do trabalho assalariado e estranhado que tem 

um quantitativo astronômico em nossa sociedade. O trabalho que aqui menciono é aquele que 

modifica a subjetividade do homem, transforma-o em um ser social, dá-lhe autonomia em sua 

atividade laborativa. 

Vimos no decorrer do artigo que a perversidade do capitalismo, vem invertendo o 

sentido do trabalho. Hoje o homem além de não reconhecer o objeto de sua criação, também 

sua força de trabalho se torna mercadoria. Essa força de trabalho é valorada por aqueles que 

detém os meios de produção, eles ditam as regras, criam mecanismos para “camuflar” a 

exploração, ou seja, o trabalhador não consegue enxergar a mais valia e outras mazelas do 

capital. 

A perversidade do capitalismo não isenta à docência, pelo contrário, ver na organização 

educacional um dos meios para fomentar mais essa exploração. A sociedade civil organizada 

cada vez mais intervém na educação do nosso país. Organizações vinculadas ao terceiro setor 
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estão ganhando espaço nas decisões educacionais. A intensificação do trabalho docente, o 

modelo gerencial na gestão educacional e a cultura da perfomatividade, são mecanismos criados 

por organizações que administram a educação, ligadas ao setor privado para distanciar o 

docente de sua real função social, que são a emancipação do indivíduo, tornando-lhe um ser 

omnilateral. 
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RESUMO: Esse artigo tem como objetivo a investigação do processo de formação de uma ideologia hegemônica 

revolucionária, que construiu as bases sob as quais se assentou o projeto da Frente Sandinista de Libertação 

Nacional, em oposição à ditadura Somoza (1956-1979), na Nicarágua. Para tanto, a FSLN contou com a 

contribuição de vários intelectuais, sendo um de seus principais expoentes, Ernesto Cardenal. Ao longo de sua 

vida, Cardenal assumiu não apenas a faceta de poeta, que o consagrou mundialmente enquanto escritor, mas 

também a de religioso e de revolucionário comprometido na luta contra a desigualdade social em seu país. Dessa 

forma, uniu valores ético-cristãos à causa sandinista, tendo contribuído de forma decisiva no projeto de construção 

de uma cultura hegemônica cristã e revolucionária que, não só durante o período pré-revolucionário, mas também 

durante dez anos (desde o triunfo revolucionário em 1979, até as eleições que levaram ao poder a candidata de 

oposição, Violeta Chamorro, em 1989), conferiu legitimidade ao governo da Frente Sandinista de Libertação 

Nacional. Para tanto, utilizou como um dos principais instrumentos a poesia, a pintura e a escultura. Compreender, 

portanto, a intrínseca relação entre educação e arte no desenvolvimento da cultura revolucionária nicaraguense 

revela-se de fundamental importância para uma análise concreta do processo de formação de uma pretensa 

hegemonia cultural revolucionária na Nicarágua, projeto elementar do governo da FSLN do qual Cardenal fez 

parte. 

 

Palavras-chave: Educação. Arte. Nicarágua Sandinista. 

 

ABSTRACT: This article's purpose is to investigate the process of forming a revolutionary hegemonic ideology, 

which laid the foundations for the project of the "Sandinista National Liberation Front" in opposition to the Somoza 

dictatorship (1956-1979) in Nicaragua. For that, the SNLF counted on the contribution of several intellectuals, 

being one of its main exponents, Ernesto Cardenal. Throughout his life, Cardinal assumed not only the facet of 

poet, who consecrated him worldwide as a writer, but also that of religious and revolutionary committed to the 

struggle against social inequality in his country. In this way, he united Christian-ethical values to the Sandinista 

cause, having contributed decisively to the project of building a Christian and revolutionary hegemonic culture 

that not only during the pre-revolutionary period, but also for ten years (since the revolutionary triumph in 1979, 

until the elections that brought opposition candidate, Violeta Chamorro, to power in 1989) conferred legitimacy 

on the government of the Sandinista National Liberation Front. For that, he used poetry, painting and sculpture as 

one of the main instruments. Understanding, therefore, the intrinsic relationship between education and art in the 

development of Nicaraguan revolutionary culture is of fundamental importance for a concrete analysis of the 

process of formation of a pretended revolutionary cultural hegemony in Nicaragua, an elementary project of the 

SNLF government of which Cardenal part. 

 

Keywords: Education. Art. Nicaragua Sandinista. 
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Introdução 

A história da América Latina, nas décadas de 1960 e 1970, foi marcada pela existência 

de governos ditatoriais e, em contrapartida, pela eclosão de vários movimentos populares 

inspirados na doutrina marxista e na então recém-vitoriosa, Revolução Cubana. No âmbito 

religioso esta onda revolucionária, que atingiu o continente, evidenciou-se através do marcante 

influxo da Teologia da Libertação. Plenamente imersa em seu tempo, a Nicarágua sofreu na 

história o crivo da ditadura Somoza e, em oposição a ela, abraçou o movimento popular 

sandinista58. Nesse contexto, vários foram aqueles que se destacaram como importantes figuras, 

cuja atuação política em favor da formação de uma hegemonia ideológica libertadora no país 

até hoje os faz reconhecidos, como Ernesto Cardenal. 

Cardenal nasceu em 1925, na cidade de Granada, mas logo cedo se mudou para Leon, 

onde passou grande parte da juventude. Filho de uma conservadora e tradicional família católica 

nicaraguense, desde criança se viu cercado pela forte presença da religiosidade – em especial 

da Virgem Maria, sempre presente em suas narrativas sobre a infância. É frequentemente 

apontado pela historiografia e crítica literária como autor de uma criatividade abrasadora e de 

um grande talento poético: aos sete anos escreveu sua primeira poesia, influenciado pela 

precoce leitura de grandes escritores nicaraguenses, tais como Ruben Darío e Coronel José 

Urtecho.  Aos doze foi morar em Manágua, local de extrema importância para a sua formação 

intelectual, já que passou a ter contato pessoal com grandes poetas de seu país que lhe 

inspiraram a prosseguir na criação poética. Aos dezoito anos partiu para o México para estudar 

Letras, local em que permaneceu de 1942 até 1946. Em 1947, seguiu para a Universidade de 

Colúmbia e em 1950 fez uma extensa viagem pela Europa. 

No retorno à Nicarágua, Cardenal abriu uma livraria e, a partir daí, aproximou-se de 

vários ativistas políticos, o que o levou a participar e a ter uma importância efetiva na rebelião 

                                                           
58 O Sandinismo é um movimento popular nicaraguense que surgiu no início do século XX e que tinha como 

principal objetivo a luta contra as práticas imperialistas norte-americanas. O líder Augusto César Sandino era filho 

de camponeses e, ainda jovem, foi para o México buscando melhores condições de vida. Trabalhou como operário 

e começou a desenvolver uma consciência política, baseada, sobretudo, nos ideais nacionalistas. Conhecedor da 

guerra civil e do desembarque de tropas norte-americanas na Nicarágua retornou ao país e liderou o Exército 

Defensor da Soberania Nacional. Em 1934, porém, foi traído e assassinado pelos comandados de Somoza. Anos 

mais tarde, inspirados no movimento sandinista, um grupo de revolucionários nicaragüense fundou a FSLN (Frente 

Sandinista de Libertação Nacional), com o objetivo de depor a ditadura Somoza na Nicarágua e promover a 

Revolução Sandinista que, concretizada em 1979, assumiu um caráter eminentemente marxista. 
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contra Anastásio Somoza Garcia, em de abril de 1954. O golpe de estado fracassou e muitos 

dos companheiros foram mortos. Nesse período, escreveu Epigramas (CARDENAL, 2001), 

obra poética especialmente dedicada aos encontros e desencontros amorosos, mas que já 

apresenta em seu cerne um discurso político de oposição à ditadura Somoza. Em seus relatos 

biográficos, porém, o poeta afirma que sempre pressentiu o chamado de Deus, mas somente no 

dia 2 de junho de 1956, o “Amado”59 revelava-lhe a face através de uma experiência mística, 

transformando radicalmente a vida de Ernesto. Foi quando, então, decidiu mudar radicalmente 

seu caminho e ingressar em um monastério, onde teve contato com Thomas Merton60, que 

transformaria radicalmente sua concepção mística do universo. 

Em 1965, Cardenal seguiu para o Grande Lago da Nicarágua, local de fundação de uma 

comunidade monástica totalmente diferente dos moldes tradicionais. Nela, durante as missas, 

não havia sermão, mas um diálogo com os camponeses. Esses diálogos, percebidos pelo poeta 

como discursos de grande riqueza política, religiosa e social, foram gravados pelo poeta, 

publicando-os anos depois na obra: Evangelio en Solentiname (CARDENAL, 2006). Nessa 

época começou a se aproximar da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN), até 

experimentar o que chama de “segunda conversão”, em Cuba, aderindo então abertamente ao 

marxismo. Iniciou, assim, uma participação intensa e efetiva no processo revolucionário que 

levou a Nicarágua a colocar fim à ditadura Somoza. 

Ao longo de todo período em que esteve em Solentiname, Cardenal foi se radicalizando 

ideologicamente e aproximando-se cada vez mais do movimento sandinista. Sendo assim, 

quando, no dia 19 de julho de 1979, a FSLN chegou ao poder com a vitória da revolução, foi 

convidado a ocupar o cargo de Ministro da Cultura. Durante todo o período em que esteve em 

sua comunidade monástica, promoveu importantes reformas culturais na Nicarágua, em prol do 

projeto sandinista de formação de uma cultura hegemônica revolucionária no país. E sem 

dúvida, um dos principais instrumentos utilizados para essa “educação libertadora”, foi a arte. 

                                                           
59 Essa expressão é muitas vezes utilizada na linguagem mística, como um dos nomes de Deus. Entende-se por 

mística “uma forma superior de experiência, de natureza religiosa, ou religioso-filosófica (Plotino), que se 

desenrola normalmente num plano transracional – não aquém, mas além da razão-, mas, por outro lado, mobiliza 

as mais poderosas energias psíquicas do indivíduo. Orientadas pela intencionalidade própria dessa original 

experiência que aponta para uma realidade transcendente, “essas energias elevam o ser humano às mais altas 

formas de conhecimento e de amor que lhe é dado alcance em vida” (VAZ, 2000, p. 09). 
60 Thomas Merton foi um monge trapista, poeta, ativista social e estudioso das religiões comparadas. Exerceu 

grande influência sobre Cardenal, em especial no período em que foi seu mestre espiritual na Abadia de 

Gethsemani. 
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A Ideologia e os processos formativos 

 

O debate acerca da ideologia tem na compreensão de Marx – e toda a discussão que se 

abriu após ele – uma multiplicidade de entendimentos, fruto de debates já duradouros entre 

estudiosos. Toda uma tradição do marxismo se debruçou sobre o tema partindo de questões as 

mais diversas, em razão do avanço das sociedades industriais e o consequente desenvolvimento 

das forças de produção no processo histórico. Objetivamente, em A Ideologia Alemã, este Marx 

com suas indagações filosóficas recorre a toda uma tradição hegeliana a fim de refutá-la de sua 

obra mais complexa, a saber: o aprisionamento da consciência humana, afinal, a maneira como 

os indivíduos manifestam sua vida reflete exatamente o que eles são. Em outras palavras “é a 

partir de seu processo de vida real que representamos também o desenvolvimento dos reflexos 

e das repercussões ideológicas desse processo vital” (MARX e ENGELS, 1998, p.19).  

Para discutir os sentidos do termo ideologia no nosso tempo é preciso primeiramente 

considerar que tal palavra pode designar uma miríade de compreensões; tanto uma atitude 

contemplativa, quanto um conjunto de crenças voltadas à ação, ou mesmo as ideias falsas que 

garantem legitimidade a um poder político dominante, por exemplo. Em Zizek (1996, p.09) a 

ideologia “parece surgir exatamente quando tentamos evitá-la e deixa de aparecer onde 

claramente se esperaria que existisse”, demonstrando o caráter bastante opaco do ideológico no 

discurso, mesmo que não menos evidente. 

Paul Ricoeur (1990, p.75), ao discutir as importantes formulações teóricas de Max 

Weber e Karl Marx – provocado ademais pelas impressões de Jacques Ellul quanto à mutação 

de um sistema de pensamento em sistema de crença – pontua que “a ideologia é um fenômeno 

insuperável da existência social, na medida em que a realidade social sempre possui uma 

constituição simbólica e comporta uma interpretação, em imagens e representações do próprio 

vínculo social”. Assim, seu diálogo com Marx ganha contornos peculiares, pois seu percurso 

busca “cruzar” o marxismo. É a partir da ideologia “que pensamos, mais do que podemos pensar 

sobre ela. A possibilidade de dissimulação, de distorção, que se vincula, desde Marx, à ideia de 

imagem invertida de nossa própria posição na sociedade procede dela” e, por fim, qualquer 

tomada de consciência possível depende estritamente de um “código ideológico” (RICOEUR, 

1990, p.70). 
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Gramsci, em particular, desenvolve o conceito de ideologia discutindo os modos como 

o consentimento pode ser obtido a fim de que a hegemonia esteja, enfim, assentada numa 

perspectiva das guerras de posição e movimentos. Ou seja: ideologia e hegemonia como dois 

lados da mesma moeda. Para além da economia, a hegemonia visa o político, o cultural, o social, 

e denota uma ideologia que se revela “implicitamente na arte, no direito, na atividade 

econômica, em todas as manifestações de vida individuais e coletivas” e garante a unidade do 

bloco social (GRAMSCI, 1999, p.98). Essa unidade do bloco social sem dúvida alguma é uma 

das principais premissas sob as quais se assenta o sucesso do processo revolucionário. Segundo 

Lênin (1978, p.55), a fim de se estender a agitação política é necessário “organizar as revelações 

políticas em todos os aspectos. Somente essas revelações podem formar a consciência política 

e suscitar a atividade revolucionária das massas”. 

Essas “revelações políticas” que objetivam a formação da consciência de classe, no 

entanto, somente podem ser alcançadas através de uma educação libertadora, na qual o 

indivíduo possa, em sua descoberta do mundo, na leitura particular daquilo que o cerca, num 

processo reflexivo, se descobrir e se conquistar “como sujeito de sua própria destinação 

histórica”, conforme nos enuncia Paulo Freire (1987, p.09), já que, de modo contrário, “a 

educação, numa sociedade de classes, cumpre (como serviço oferecido e controlado 

basicamente pelo Estado) uma função legitimadora do status quo”, pois é ela mesma que, num 

processo contínuo de socialização dos indivíduos, transmite a ideologia dominante (CUNHA, 

1985, p.21). Nesse contexto, em um processo revolucionário tal como se desenvolveu na 

Nicarágua Sandinista nas décadas de 1970 e 1980, buscou-se a formação de uma ideologia 

hegemônica com o objetivo de conscientizar e libertar as massas oprimidas, tendo a arte e a 

cultura um papel relevante para o alcance deste objetivo. 

 

Arte, Educação e Libertação 

 

 Em Dos cartas sobre el conocimiento del arte Althusser sustenta que a arte nos 

permite ver, sentir a ideologia da qual emana (1974, p. 86). O que a diferenciaria de qualquer 

outro tipo de conhecimento é que ela faz referência à realidade. Se a arte, no entanto, nos mostra 

a realidade, a ciência nos explica os mecanismos através dos quais essa realidade se construiu. 

Assim, para se ter um conhecimento científico “dos processos que produzem o efeito estético 
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em uma obra de arte” é preciso produzir uma compreensão estrita da arte (1974, p. 89-90). A 

relação entre arte e ideologia é consubstancial em sua constituição: a arte é a representação 

abstrata da ideologia, toma distância dela para apresentá-la, colocando o espectador em estado 

de alerta, antecipando seu conteúdo ideológico, incidindo sobre seu conhecimento. Esse 

caminho acaba por conduzir a arte ao conhecimento científico, à conceituação da experiência 

vivida na ideologia. 

Uma vez constatado que a arte é uma expressão ideológica e que a formação de uma 

consciência de classe libertadora é imperativo para o sucesso de um processo revolucionário, 

ela acaba por se relacionar de forma intrínseca com o projeto educativo que se pretende 

desenvolver nesse tipo de sociedade. Assim, “a arte educa essa nossa dimensão que não pode 

ser educada racionalmente, a dimensão da sensibilidade, do perceber e sentir o mundo de outra 

maneira, de refinar a nossa percepção, os nossos sentimentos” (DUARTE Jr, 2011).  

A contribuição da arte, portanto, para a formação de alicerces político-ideológicos num 

processo revolucionário é inegável. As expressões artísticas propagam modos de se enxergar o 

indivíduo, a política, a economia, a ciência. Neste quadro, os intelectuais (da Frente Sandinista 

de Libertação Nacional, no caso) têm o papel fundamental de unir os proletários – 

ideologicamente e como força histórica – em um propósito único: a tomada do poder pela classe 

subalterna e a transformação desta em classe hegemônica – que, consequentemente, porá fim a 

luta de classes a partir da eliminação das mesmas. Assim “cada indivíduo passa a ser 

considerado como representante da humanidade inteira e peça importante para a mudança que 

se quer efetuar” (TAVARES, 1989, p.89).  

Confirmando essa tese, Antônio Gramsci dá especial importância ao processo 

educacional em geral, às relações pedagógicas que permeiam toda a estrutura social e ao 

processo de transformação dessa sociedade. Segundo Tavares (1989, p.18), “se toda relação é 

hegemônica, então a educação só tem sentido integrada ao processo de transformação da 

sociedade”. 

Seu pensamento está centrado, em consonância com o socialismo científico de Marx, 

na figura do proletariado: a classe social advinda da Revolução Industrial. Gramsci, no entanto, 

vai além ao analisar a estrutura e a superestrutura do capital e formula uma teoria baseada na 

elevação cultural, educacional das classes exploradas. A escola, assim como os meios de 

comunicação e o partido são preponderantes e devem trabalhar para consolidar, nas instâncias 
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pedagógicas, a contra-hegemonia. Nenhum plano de mudanças poderá ser realizado sem uma 

educação adequada aos interesses do proletariado, e esta educação adequada a missão histórica 

do proletariado exige uma nova escola, instrumento de contra-hegemonia e da nova cultura. 

Esta última, entendida em seu sentido político, torna possível a crítica do sistema anterior 

(TAVARES, 1989, p.23).  

E pensando no coletivo é possível elevar o homem a uma nova racionalidade partindo 

da prática cotidiana da educação jamais neutra. “Somente será verdadeira a liberdade que se 

afirma como ação coletiva e não individual, mas sem anular a personalidade de cada indivíduo” 

(TAVARES, 1989, p.46). Gramsci prospecta uma educação que forme, no indivíduo, a 

consciência de que o conhecimento individual só terá valor na relação com o social, 

satisfazendo os interesses particulares na medida em que estão satisfeitos os desejos coletivos.  

É difícil pensar uma educação comprometida com a parcela social menos favorecida, na 

sociedade da divisão em classes. Afinal, a própria estrutura existe para manter a ordem: de um 

lado os que devem mandar (detentores da propriedade privada) e do outro os que devem 

obedecer (detentores da força de trabalho). Assim, o conhecimento comprometido com a causa 

dos verdadeiros produtores de riquezas dentro da esfera social deve se basear em uma educação 

que “conscientiza a classe subalterna, revela as contradições existentes e possibilita uma nova 

concepção de mundo, ponto de partida para uma nova relação social” (TAVARES, 1989, p.44). 

Ademais, a educação tem o papel, quer seja numa relação hegemônica ou contra-hegemônica, 

de modificar ou manter uma estrutura social. Numa perspectiva próxima à de Gramsci, Paulo 

Freire (1968, p.88) via na educação crítica, conscientizadora, e não apenas técnica, o rumo para 

o homem simples, proletário alcançar a sua verdadeira emancipação. 

Por fim, o processo pedagógico, passa, sem dúvida alguma, também pela atuação da 

arte como um dos instrumentos eficazes para o desenvolvimento de uma educação que tanto 

pode ser libertadora quanto opressora. No âmbito das disputas políticas, a educação artística, 

através da pintura e da poesia, por exemplo, exerceram um importante papel na formação de 

uma ideologia revolucionária, cristã e marxista, que deu o corpo não apenas à execução, mas à 

sustentação da Revolução Sandinista na Nicarágua. 

 

O despertar da consciência: educação, pintura primitiva e poesia em Solentiname 
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É inquestionável a importância de Nossa Senhora de Solentiname61 como um dos 

principais expoentes da contracultura da América Latina na década de 60, em especial no que 

se refere à sua experiência comunitária de união entre cristianismo e revolução, inspirada na 

Teologia da Libertação62, que começava a se disseminar no continente. 

Para Júlio Valle-Castillo, por exemplo, ela representa “o projeto de maior importância 

do ponto de vista da libertação política” (PLAVIEJA, 2013, p. 111). Em sua “Carta ao povo da 

Nicarágua”, Ernesto Cardenal, um dos principais intelectuais responsáveis pela formação dessa 

cultura revolucionária, também menciona o reconhecimento, inclusive internacional, de 

Solentiname. Na Alemanha afirmam ser esta comunidade uma experiência cujo princípio 

humanitário, de vida cristã, está estabelecido não apenas na esperança de um mundo vindouro 

melhor, mas constrói uma nova realidade preocupada com a paz: do próximo, da natureza e da 

comunidade. Já na Venezuela Solentiname era vista como um lugar tão divino e tão terreno 

onde a poesia, o ato de semear e colher acentua a solidariedade entre os indivíduos e de modo 

algum os divide em tarefas díspares (CARDENAL, 1978). 

O que tornou, no entanto, essa comunidade tão especial, reflexo da hegemonia cultural 

cristã e revolucionária da Nicarágua pré-Sandinista? Sem dúvida, a chegada de Ernesto 

Cardenal àquele arquipélago contribuiu de forma substancial para a formação de uma nova 

consciência política entre os camponeses locais. Partindo da compreensão da realidade na qual 

estavam inseridos, instigou os camponeses à crítica social e à consequente transformação 

política através da luta revolucionária. Pela releitura do evangelho, buscou tornar a figura de 

Cristo mais humana, aproximar sua mensagem à experiência daquela população, que passou a 

percebê-la como instrumento de sua própria libertação. 

Entretanto, a importância do processo de conscientização política vivenciado em 

Solentiname não pode, de forma alguma, se limitar à nova interpretação da Bíblia nas missas 

dominicais dessa comunidade. O que Cardenal promoveu naquela região foi uma verdadeira 

revolução cultural, que se deu também através do desenvolvimento da educação e das artes.  

                                                           
61 Comunidade contemplativa e revolucionária, de tradição religiosa católica, fundada no arquipélago de 

Solentiname, na Nicarágua. Foi um dos principais focos de oposição ao governo Somoza e local de onde saíram 

vários dos guerrilheiros que contribuíram para a derrubada da ditadura no país. 
62 A Teologia da libertação é uma corrente teológica cristã nascida na América Latina, depois do Concílio Vaticano 

II e da Conferência de Medellín, que parte da premissa de que o Evangelho exige a opção preferencial pelos pobres 

e especifica que a teologia, para concretar essa opção, deve usar também as ciências humanas e sociais. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_Vaticano_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%ADlio_Vaticano_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Confer%C3%AAncia_Geral_do_Episcopado_Latino-Americano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho
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Mais do que uma liderança religiosa, portanto, ele se tornou um mestre. Sabia que a mudança 

política e social só se daria através da transformação cultural, projeto que passou a assumir não 

apenas em âmbito local, mas em toda a Nicarágua quando aceitou o cargo de Ministro da 

Cultura. Esse traço de seu ativismo político é fundamental para que possamos compreender sua 

atuação junto à Frente Sandinista de Libertação Nacional. Ernesto Cardenal era, antes de ter 

sido revolucionário, um religioso, um artista. Intuía, dessa forma, que a libertação política 

jamais seria completa se não fosse acompanhada por uma verdadeira libertação artística e 

educacional: 

 

Nosso sistema de educação é monopólio dos ricos. Por exemplo, aqui nesse lugar onde 

estamos, só há gente simples porque só há gente pobre. Mas o sistema de Deus é 

inverso ao nosso: sua sabedoria é dos simples e a oculta aos sábios e entendidos. E 

por isso que Jesus falava ao Padre: porque essa sabedoria é um ato de justiça. 

(CARDENAL, 2006, p. 127) 

 

Era preciso, no entanto, encontrar um método educacional que se adequasse às 

necessidades dos camponeses, que pudesse tocá-los em sua realidade. Em seu artigo A 

educação na América Latina: o desafio de teorizar sobre a prática para transformar, Oscar 

Jara descreveu de forma muito precisa a aplicação do método dialético à pedagogia de massas, 

que sem dúvida alguma inspirou Ernesto Cardenal no desenvolvimento da cultura em 

Solentiname e na Nicarágua Sandinista:  

 

Nossa concepção metodológica, isto é, nossa concepção sobre a lógica interna do 

processo da Educação Popular nós a baseamos na teoria dialética do conhecimento: 

partir da prática, teorizar sobre a mesma e voltar à prática. Partindo do concreto, 

realizar um processo de abstração e voltar de novo ao concreto. (JARA, 1984, p. 97-

98) 

 

Antes mesmo de tocar em assuntos políticos, Cardenal preocupava-se nas missas 

dominicais em abordar diversos aspectos da vida em comunidade. Falava, portanto, de higiene, 

colheita, plantio, solidariedade. Sabia que, sem se ater às condições básicas de sobrevivência 

dos camponeses, jamais poderia promover qualquer tipo de transformação cultural por meio da 

educação. A vida, portanto, levou à teoria e à redescoberta da prática como reflexo de uma nova 

consciência revolucionária. 

Assim, além das discussões das passagens bíblicas, Ernesto Cardenal passou a dar aulas, 

nas quais se ensinava não apenas temas políticos, mas que tinham como objetivo a 
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reorganização social daquela comunidade (RANDALL, 1985, p. 35). A partir daí, da 

compreensão e transformação de sua realidade, muitos camponeses passaram a se interessar por 

leituras de líderes revolucionários e, assim, começaram a se reunir em grupos de leituras nos 

quais se discutia os discursos de Fidel Castro, os diários de Che Guevara e tantos outros. Note, 

portanto, que o processo de formação cultural revolucionária e cristã em Solentiname se deu de 

forma dialética, como bem acentuou o método descrito por Oscar Jara: é a prática de sua vida 

comunitária e inserida num ambiente opressor que levou aquela população à teoria que os 

conduziu a perceber a prática da luta armada como único meio de promover a sua libertação 

(JARA, 1984, p. 99). 

Inicialmente, porém, todas as ações práticas que se destinavam à discussão e à mudança 

social naquela comunidade eram destinadas aos adultos. Foi então que os jovens passaram a 

pedir que eles também fossem organizados, que houvesse algum programa que atendesse às 

suas necessidades específicas e a partir dessas reivindicações Alejandro Guevara e Ernesto 

Cardenal criaram o Clube Juvenil, um espaço de intimidade e convivência no qual a juventude 

pudesse também desenvolver alguma atividade de ganho específica (PLAVIEJA, 2013, p. 73). 

Foram eles que, a partir da consciência de sua própria realidade,  

 

de maneira progressiva passaram a compreender a eucaristia, a refletir sobre o 

Evangelho, a interiorizar a vida de Cristo, e a analisar a luz de sua própria 

cotidianidade. Também desenvolveram as análises de conjuntura que lhes levaria a 

tomar consciência de sua repressão na Nicarágua. Igualmente, foram se formando por 

meio das leituras do diário opositor La Prensa, livros de Che Guevara, notícias 

internacionais proporcionadas pelo poeta, e aulas técnicas, por exemplo, matemática. 

(PLAVIEJA, 2013, p. 74) 

 

Para Ignácio Plavieja (2013, p.75), “tão importante foi o peso de conscientização na 

comuna [como ficou conhecido o Clube Juvenil], que eles sentiam estar vivendo o Evangelho 

ao lutar para derrubar a ditadura para levar a todo país, por exemplo, a educação e a saúde”. 

Um importante instrumento de promoção desse caráter ideológico da comunidade de Nossa 

Senhora de Solentiname foi a imagem positiva de Cuba trazida por Cardenal, não apenas com 

as leituras dos textos de suas principais lideranças, mas com a discussão de seu livro En Cuba 

(CARDENAL, 1972), uma obra imensamente positiva sobre o país e sua revolução: “Então se 

abriu uma quantidade de mentes para o socialismo, o que é Cuba. Aqui não se conhecia nada 
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de Cuba. Se falava, sim, da perseguição de Cuba, de Fidel (...). Esse livro abriu o caminho” 

(FERNANDO CARDENAL apud PLAVIEJA, 2013, p. 108). 

Como artista, no entanto, Ernesto Cardenal percebeu que, para além das discussões 

políticas, o desenvolvimento da arte em seu trabalho pedagógico seria indispensável para 

despertar nas pessoas algumas potencialidades desconhecidas por elas mesmas. Assim,  

 

mediante uma inteligente combinação de crítica construtiva, esforço, 

autoaprendizagem, transmissão de técnicas e busca de materiais e de novos artistas, 

junto com um mercado garantido, foi se organizando uma lista de artesãos que 

possibilitou a aparição da nova escola de Solentiname. (VALLE-CASTILLO, 1986, 

p. 67-68) 

 

Desta forma, Cardenal vê rapidamente as possibilidades do primitivismo como motor 

do desenvolvimento econômico e, constatada a insuficiência da agricultura e da pesca, seguiu 

fomentando naquela população a criatividade como alternativa. Seu surgimento, no entanto, 

segundo o próprio poeta foi uma causalidade: em visita ao camponês Eduardo Arana, foi 

servido de água em um copo que continha umas figuras da natureza local e naquele mesmo 

instante pensou que aqueles temas poderiam ser pintados pela população, na tentativa de 

desenvolver sua própria tradição. Dessa forma, pintar passou a ser um ato de “apropriação de 

seu espaço incontaminado, da fértil natureza com a qual conviviam, e de outros instrumentos 

de trabalho [...]; para esses pintores camponeses não há diferença entre morar nas ilhas e morar 

nos quadros” (VALLE-CASTILLHO, 1986, p. 69). Aos poucos, portanto, Cardenal “levou o 

óleo, o pincel... e nos ensinou a preparar a tela. E assim surgiu... Chegou primeiro o pintor 

Eduardo Arana, depois Alejandro Guevara, depois María [...] e depois todas as famílias 

começaram a pintar” (MIRIAN GUEVARA apud PLAVIEJA, 2013, p.79). Aos poucos, a arte 

primitiva criada pelos camponeses de Solentiname passou a ser, inclusive, um importante 

instrumento de promoção econômica. Sobre isso, o camponês Silvio Espinosa conta que: “Com 

o tempo, fomos vendendo nossa arte e, arrecadando um pouco mais de recursos, melhorando 

nossa situação econômica” (PLAVIEJA, 2013, p. 85). 

Entretanto, “devemos assinalar que, enquanto os camponeses humildes potencializavam 

sua capacidade artística, esta incidia na consciência de sua própria autoestima” (PLAVIEJA, 

2013, p. 83). Esse fato sem dúvida alguma contribuiu para que o processo educacional 

empreendido por Ernesto Cardenal pudesse alcançar seu ápice a partir do pleno 
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desenvolvimento da consciência política e revolucionária entre aquela população. É por isso 

que, aos poucos, os temas das pinturas foram deixando de ser exclusivamente o meio natural 

em que eles viviam para, também, abordar sua percepção cristã e revolucionária da realidade. 

Nas paredes da Igreja de Solentiname, por exemplo, imagens religiosas passaram a coexistir 

com a natureza e a vida social e política, um símbolo de que para muito além da arte, o que se 

produzia naquela comunidade era uma cultura hegemônica marxista que daria sustentação 

àquela que, alguns anos depois, viria a ser a Revolução Sandinista: “E as pessoas diziam: Esses 

que pintam são comunistas” (NATALIA apud RANDALL, 1985, p. 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de a pintura ser o principal trabalho artístico realizado em Solentiname, em 

grande parte pela importância econômica que foi adquirindo ao longo dos anos para aquela 

comunidade, Cardenal instigou o desenvolvimento também da escultura e da poesia, duas das 

grandes paixões as quais teve que renunciar quando de seu ingresso na Trapa. Parecia que, com 

tudo isso, buscava resgatar naquele pequeno monastério completamente fora do tradicional, 

tudo aquilo que um dia havia considerado incompatível com a atividade religiosa.  Essa 

mudança de atitude, inspirada sem dúvida alguma nos ensinamentos de Thomas Merton, 

refletiu-se de forma decisiva na formação dos camponeses locais, que foram estimulados a criar 

com liberdade, sem um modelo pré-definido ou aprisionamentos a qualquer tipo de padrão 

Imagem frontal da Igreja de Nossa Senhora de Solentiname. Altar decorado com escultura e pinturas 

primitivas camponesas, produzidas no contexto pré-revolucionário, na Nicarágua. (Julho, 2008) 
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estético. Afinal, como queria o mestre, “viver como um peixe na água” era viver em plenitude 

a comunhão com a natureza e com cada detalhe da criação divina que os rodeava. 

No entanto, não foi só Merton que teve uma significativa importância com relação ao 

modo como Cardenal promoveria o desenvolvimento artístico e cultural em Solentiname. José 

Coronel Urtecho também exerceu uma forte influência no jovem poeta e no desenvolvimento 

da poesia exteriorista nicaraguense. Sua preocupação com a história, com a realidade contada 

de forma simples, com a liberdade estética, terão enormes reflexos não apenas na literatura 

cardeliana, como também nas poesias de todos aqueles camponeses que se dedicaram à 

literatura. Assim, as pessoas passaram a “aprender a amar mais a beleza das coisas, cada 

coisinha chamava mais a atenção” (OLIVIA apud RANDALL, 1985, p. 39). Mayra Jiménez 

conta que,  

 

a princípio os temas, sentimentos, sensações e pensamentos que surgiram nos poemas 

estavam vinculados ao viver e à sua percepção da ilha: a noite, o lago, as águas, os 

animais, lembranças de uma festa, a festa, as árvores, as cores e às frutas das árvores, 

enfim, ao seu existir camponês. Depois de seu magnífico assalto ao quartel em São 

Carlos [...] os temas passaram a girar sobre os problemas políticos e revolucionários 

(JIMÉNEZ, 1980, p. 04). 

 

Assim, ao mesmo tempo em que a poesia do camponês e futuro revolucionário Bosco 

Centeno canta temas cotidianos, traz também à tona versos sobre sua percepção da luta 

revolucionária e da guerrilha:  

 

Chubascos de febrero violentos 

lasgarzas y los patos buscan em vano un remanso donde pescar 

los botecitos aparecen y desaparecen 

- y las golondrinas volando sobre las olas sin mojarse 

O el vuelo de las garzas llevadas por el viento 

 y el cielo como um rastrojo lejano em llamas (BOSCO CENTENO in JIMÉNEZ, 

1980, p. 06) 

Hermano guardiã perdoná que tenga que afinar 

Bien la puntería al dispararte, 

pero de nuestros disparos dependen los hospitales 

y las escuelas que no tuvimos, 

donde jugarán tus hijos com los nuestros. 

Sabé que ellos justificarán nuestros disparos 

Pero los hechos por vos serán 

vergüenza de tu generación. (BOSCO CENTENO in JIMÉNEZ, 1980, p. 07) 
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Note que não apenas a liberdade estética ou a temática da realidade descrita de forma 

simples revelam a influência da concepção literária cardeliana nesses versos, mas também a 

maneira como ele concebia a revolução e a luta armada, vista como necessária para a execução 

do projeto de Deus na terra: a formação de um reino de Amor. Nesse poema, portanto, Bosco, 

morto em combate alguns anos depois, demonstra que, em sua comunidade de sentido, o 

combate que se trava através das guerrilhas se justifica por um bem comunitário maior. A 

maneira como pede perdão e chama os guardas contra os quais luta de “irmãos” revela de forma 

muito clara a ideia que o próprio Cardenal tem, e que justifica o uso das armas, de que é 

necessário lutar com amor para o alcance da paz e da justiça social. 

Ao mesmo tempo, sua percepção do universo, de que cada detalhe da natureza e da vida 

humana tende à união cósmica, pode ser encontrada, também no seguinte poema de Juan 

Agudelo: 

 

La Revolución es Fidel Castro jugando Basket-ball 

La Revolución es el Granma donde viajaron los héroes 

La Revolución es Sandino diciendo un discurso a su pueblo 

La Revolución es que todas las mamás cuiden bien a sus niños 

La Revolución es e llaga donde hay pescados para todos 

La Revolución es una pareja de enamorados 

La Revolución es la flor de sacuanjoche 

La Revolución es Mario Avila poniéndole música a un poema 

La Revolución es una bola de cañón que dispara a los imperialistas 

La Revolución es vencer a los imperialistas 

La Revolución es Ernesto Cardenal escribiendo un poema para Solentiname 

La Revolución es una mariposa de colores que passa volando alrededor de 

Los héroes 

La Revolución son todos los cubanos aplaudiendo a Fidel 

La Revolución es mi papá haciendo una escultura con todos sus formones. 

(AGUDELO in JIMÉNEZ 1980, p. 05) 

 

Desse ponto de vista, a revolução é percebida de várias formas e se expressa em cada 

detalhe da vida humana ou natural. É, portanto, “vencer aos imperialistas”, é “todos os cubanos 

aplaudindo Fidel” ou mesmo “uma mariposa que passa voando ao redor dos heróis”; ou ainda 

“Ernesto Cardenal escrevendo um poema para Solentiname”. É interessante perceber que, em 

vários versos compostos pelos camponeses de Solentiname, a figura de Cardenal surge como 

revolucionária, seja conduzindo os comentários das missas ou escrevendo uma poesia. Isso 

demonstra de forma clara o reconhecimento de sua participação no processo de conscientização 

política que levou à formação da cultura cristã e revolucionária:  
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Solentiname fue Julio Guevara com su vara de madroño y surisa, 

Sacando peces del lago. 

Fue las muchachas arregladitas em sus botes de remos, como ramos de flores 

yendo a lamisa. 

y lãs garzas em la costa que como dice Alejandro: De lejos se pueden 

confundir con una virgen. 

y las fiestas com los tragos bajo los palos de "mangos frente a La iglesia com El 

toca disco de Chono. 

Fue el pueblo discutiendo el evangelio los domingos. 

y las idas a coger tortugas y garrobos para nuestros almuerzos comunales. 

y la música de Elbis, William y Adancitolos domingos. 

(...) Solentiname fue nuestro juramento de Patria Libre o Morir. 

y Ernesto profetizando tiempos y tierras nuevas. 

y La Compañía monopolizando las tierras. 

y los cuadros llenos de vida de los pintores campesinos. 

Solentiname es Julio Guevara en el exilio com su sonrisa entreviendo el futuro. 

(BOSCO CENTENO in JIMÉNEZ, 1980, p. 07) 

 

Solentiname, assim, é percebida de forma totalizante, com sua pesca, suas muchachas, 

garças, festas... e com Ernesto Cardenal, “profetizando tempos e terras novas”. Fica, assim, 

muito claro que não apenas a poesia, mas toda a arte camponesa que se desenvolveu como parte 

do projeto educacional empreendido por Cardenal naquela comunidade, carrega consigo 

elementos peculiares não apenas de sua formação estética, mas também do que para ele 

representava a natureza, a religião e a política:  

Ernesto e Solentiname são uma mesma coisa. Ernesto e Solentiname criaram um 

símbolo (...). Centenas e milhares de pessoas abrindo a consciência por Solentiname e por 

Ernesto. Bom, claro que foi um farol que iluminou muita gente (...). Isso é importantíssimo. 

(FERNANDO CARDENAL apud PLAVIEJA, 2013, p. 103) 

 

Considerações Finais 

 

Cardenal, sem dúvida alguma, contribuiu para a formação cultural - e, por conseguinte, 

educacional, sob características ideológicas bem definidas - da população de Solentiname, 

comunidade que representou, a seu tempo, o germe de todo o projeto cardeliano em favor da 

formação de uma Nicarágua sandinista cujos elementos cristãos e revolucionários estão 

ideologicamente bem estabelecidos e conectados. Como afirma o próprio poeta:  
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Quando a revolução triunfou e fui nomeado Ministro da Cultura, me ocorreu que, 

assim como havíamos promovido essa pintura coletiva em Solentiame, se poderia 

promover também em todo o país. Assim o fizemos, e se produziu massivamente, e 

se segue produzindo, com todo o tipo de temas, estilos e paisagens, em toda a 

geografia do país. (CARDENAL, 2002, p. 242) 

 

Para Myrian Jiménez, “o grande milagre de Solentiname foi ter sido um território livre 

à imagem e à semelhança do que no futuro ia ser um milagre perfeito, também conhecido como 

Pátria Livre” (1985, p.04). Foi, portanto, aquela comunidade cultural, que constituiu as bases 

sob as quais se assentaria todo o projeto de formação da cultura cristã e hegemônica 

nicaraguense empreendido por Ernesto Cardenal e percebido como essencial na luta ideológica 

travada contra o imperialismo norte-americano. 
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GT 05: Educação e Marxismo 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar teoricamente a ideologia como categoria essencial no 

desenvolvimento da teoria social construída por Karl Marx no decorrer do Sec. XIX ao longo do seu estudo sobre 

a burguesia dentro do sistema capitalista, esse texto é uma parte da discussão teórica de uma pesquisa de mestrado 

sobre a epistemologia do desenvolvimento do currículo crítico. O presente trabalho tem cunho teórico e busca 

compreender as abordagens epistêmicas do desenvolvimento do método científico materialista histórico dialético 

e como as perspectivas materialistas abordadas por Marx e por outros teóricos Marxistas que subsidiam o 

pensamento crítico dentro do fenômeno social estudado nesta pesquisa. Portanto, é primordial esclarecer que este 

método faz uma leitura estrutural e crítica da sociedade e suas relações, a partir das estruturas que são as classes 

sociais e surpestruturas ideologia dominantes, educação classista e culturas dominantes já solidificadas pelo 

capital, este método estuda a formação social do homem fazendo uma relação direta entre micro (pequena parcela 

da população) e o macro (totalidade das populações). 

Palavra-chave: Categoria. Ideologia. Materialismo Histórico dialético.  

ABSTRACT: This paper aims at analyzing theoretically as an essential category in the development of social 

theory constructed by Karl Marx during the course of the XIX Century, during his study of the bourgeoisie within 

the capitalist system, this text is a part of the theoretical discussion of a Master's research on the epistemology of 

critical curriculum development. The present work is theoretical and seeks to understand the epistemic approaches 

of the development of the dialectical historical materialist scientific method and how the materialist perspectives 

addressed by Marx and other Marxist theorists that subsidize critical thinking within the social phenomenon 

studied in this research. Therefore,  it is essential to clarify that this method makes a structural and critical reading 

of the society and its relations, from the structures that are the dominant social class and surplus structures, class 

education and dominant  cultures already solidified by capital, this method studies the social formation of man 

making a direct relation between micro (small part of the population) and macro (all populations). 

Keyword: Category. Ideology. Dialectical Historical Materialism.  

 

 

Introdução  

Este texto faz parte de uma pesquisa teórica de uma dissertação que esta em construção 

e tem o objetivo fazer uma análise sobre o desenvolvimento da teoria social de Karl Marx, o 
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objetivo desta pesquisa teórica é fazer uma análise crítica sobre a categoria ideologia como 

categoria central no desenvolvimento do método da teoria social.  

O método de Karl Marx foi desenvolvido no decorrer do século XIX, mais ou menos 

entre os anos de 1833-1880, juntamente com Engels, esta teoria social tem como base a 

concepção materialista da história, atravez da logicidade na perspectiva de Hegel que é 

contradição ou dialética, partindo do mesmo princípio, porém se distingue da dialética Hegel 

visto que o princípio da dialética de Marx emerge do real ou material e não da metafísica como 

em Hegel. Logo,  

 

O conhecimento teórico é, nesta medida, para Marx, o conhecimento do concreto, que 

constitui a realidade, mas que não se oferece imediatamente ao pensamento: deve ser 

reproduzido por este e só "a viagem de modo inverso" permite esta reprodução. Já 

salientamos que, em Marx, há uma contínua preocupação em distinguir a esfera do 

ser da esfera do pensamento; o concreto a que chega o pensamento pelo método que 

Marx considera "cientificamente exato" (o "concreto pensado") é um produto do 

pensamento que realiza "a viagem de modo inverso". Marx não hesita em qualificar 

este método como aquele "que consiste em elevar-se do abstrato ao concreto", "único 

modo" pelo qual "o cérebro pensante" "se apropria do mundo"[...] Por isso, o 

conhecimento concreto do objeto é o conhecimento das suas múltiplas determinações 

- tanto mais se reproduzem as determinações de um objeto, tanto mais o pensamento 

reproduz a sua riqueza (concreção) real. As "determinações as mais simples" estão 

postas no nível da universalidade; na imediaticidade do real, elas mostram-se como 

singularidades – mas o conhecimento do concreto opera-se envolvendo 

universalidade, singularidade e particularidade (NETTO, 2011, p. 44-45). 

 

A dialética ou contradição em Marx é fundamentada na ação, na prática e na realização 

concreta do homem. Dessa maneira é importância elucidar que Marx passa por um 

amadurecimento real para perceber a forma total de construção de seu método histórico, 

podendo assim estabelecer sua nova epistemologia dialética que é sua a teoria, cujo objeto de 

estudo está consolidado dentro desta nova sociedade que se forma a partir da revolução 

industrial.  

As publicações de Introdução a uma Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e A 

Questão judaica, no primeiro e único número dos Anais Franco-Alemães, traz em si 

uma nova noção de crítica, o que conflitua Marx com a Esquerda Hegeliana. Para 

Marx, a crítica da Filosofia do Direito de Hegel deveria partir da crítica do Estado 

real. Uma crítica desalienada, porque recusaria mover-se exclusivamente no âmbito 

do discurso. A crítica, movendo pensamento e prática política, poderia assumir 

concretude, penetrando as massas populares e convertendo-as em força social capaz 

de mudar a sociedade. Portanto, para Marx, toda crítica seria inócua enquanto não 

atingisse a raiz do próprio homem enquanto ser concreto e a sociedade na qual este 

vive. A noção de crítica de Marx, ancorada na unidade dialética estabelecida entre 

teoria e práxis e na desconstrução/construção do Estado e das relações sociais sobre 

os quais este se apoia, conduz Marx a identificar a luta de classes como o motor da 

História e o proletariado como o ator fundamental da crítica e da subversão da 
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estrutura da sociedade moderna (nela incluída o próprio Estado) (BARBOSA, 2012 , 

p.08). 

 

Logo, Marx e Engels buscam compreender o concreto sob a perspectiva histórica do 

homem, partindo das premissas de David Ricardo e Adam Smith que tinham um conhecimento 

político-econômico sobre as linhas gerais do movimento da Sociedade Burguesa. É a partir 

deste contexto que Marx produz uma crítica sobre o modo de produção e o valor do trabalho, 

Portanto, 

Cabe insistir na perspectiva crítica de Marx em face da herança cultural de que era 

legatário. Não se trata, como pode parecer a uma visão vulgar de “crítica”, de se 

posicionar frente ao conhecimento existente para recusá-lo ou, na melhor das 

hipóteses, distinguir nele o “bom” do “mau”. Em Marx, a crítica do conhecimento 

acumulado consiste em trazer ao exame racional, tornando-os conscientes, os seus 

fundamentos, os seus condicionamentos e os seus limites – ao mesmo tempo em que 

se faz a verificação dos conteúdos desse conhecimento a partir dos processos 

históricos reais. É assim que ele trata a filosofia de Hegel, os economistas políticos 

ingleses (especialmente Smith e Ricardo) e os socialistas que o precederam (Owen, 

Fourier) (NETTO, 2009, p.07). 

 

A ideia (pensamento) e o fazer (prática) se relacionam dialeticamente entre si e se 

concretizam no desenvolvimento social e concretude do homem, esta dialética composta pelo 

pensamento versus prática está intrínseca na construção histórica do homem e se desdobram 

dentro na sociedade Moderna. Em síntese, a teoria social de Marx busca compreender de 

maneira racional as relações estabelecidades na sociedade capitalista e como estas relações 

acontecem.  

Em vista disso a concepção teórica metodológica da construção do método em Marx 

produz categorias que emergem como pressupostos que sustentam a lógica pela qual subsidiam 

o rigor científico das inumeras partes e do todo, que formam a sociedade Burguesa e que é o 

objeto de estudo da teoria de Marx.  Pois,  

 

Ora, o objetivo da pesquisa marxiana é, expressamente, conhecer "as categorias que 

constituem a articulação interna da sociedade burguesa". E o que são "categorias", das 

quais Marx cita inúmeras (trabalho, valor, capital etc.)? As categorias, diz ele, 

"exprimem [...]formas de modo de ser, determinações de existência, frequentemente 

aspectos isolados de [uma] sociedade determinada" - ou seja: elas são objetivas, reais 

(pertencem à ordem do ser são categorias ontológicas); mediante procedimentos 

intelectivos (basicamente, mediante a abstração), o pesquisador as reproduz 

teoricamente (e, assim, também pertencem à ordem do pensamento- são categorias 

reflexivas). Por isso mesmo, tanto real quanto teoricamente, as categorias são 

históricas e transitórias: as categorias próprias da sociedade burguesa só têm validez 

plena no seu marco (um exemplo: trabalho assalariado). E, uma vez que, como vimos, 

para Marx "a sociedade burguesa é a organização histórica mais desenvolvida, mais 

diferenciada da produção" -vale dizer: a mais complexa de todas as organizações da 
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produção até hoje conhecida -, é nela que existe realmente o maior desenvolvimento 

e a maior diferenciação categorial. Logo, a sua reprodução ideal (a sua teoria) implica 

a apreensão intelectiva dessa riqueza categorial (o que significa dizer que a teoria da 

sociedade burguesa deve ser também rica em categorias) (NETTO, 2011, p.46). 

 

A criação das categorias de análise social dentro do materialismo histórico dialético tem 

um papel central com o desdobrar das analises dos fenômenos sociais, dentro do estudo da 

burguesia e da sociedade capitalista como um todo,  estas categorias de analise emergem do 

próprio objeto que a teoria do materialismo histórico estuda, logo as categorias de analise em 

Marx  surgem para elucidar a dinâmica dos fenômenos estudados, e se constroem com o elo no 

processo de esclarecer as interfaces de um todo, e das partes que formam esse todo, para a 

consolidação de uma explicação racional e rigorosa que fundamenta a teoria no materialismo 

histórico dialético. Portanto,  

 

Desta maneira, a teoria social de Marx tem com base a dialética da práxis concreta 

onde relaciona o fator econômico a todos os fenômenos sociais produzidos pelos 

homens dentro da sociedade capitalista, que tem como fator substancial a luta de 

classes estabelicida entre os trabalhadores e os burgueses. Por isso a categoria trabalho 

é a categoria central para Marx. A categoria trabalho sempre ocupou um lugar 

preponderante e central desde a formação e o desenvolvimento do pensamento 

sociológico, isto é, desde o surgimento da sociologia. Na construção do método da 

análise sociológica, a redução da realidade social ao constructo categoria permitiu à 

sociologia operar e classificar as complexas manifestações do social. Portanto, na 

medida em que a sociedade ocidental, transformada pela revolução industrial e pelo 

capitalismo, se desenvolveu e fez do trabalho sua principal mercadoria e o mecanismo 

de geração de valor e de alavanca para o processo de acumulação capitalista, o 

trabalho se impôs como categoria central e fundamental para o entendimento dessa 

sociedade. Não obstante a importância da categoria trabalho desde os primórdios do 

pensamento social, um conjunto significativo de pensadores, anteriores ao nascimento 

da sociologia, já destacava o trabalho como um elemento central e de grande 

importância para o entendimento do indivíduo na vida social (CARDOSO, 2011, 

p.266). 

 

Dessa maneira é por meio do trabalho que o homem estabele suas relações sociais, o 

trabalho é o motor do desenvolvimento do homem. O trabalho é a ação racional que transforma 

a ideia em matéria, ele é a base de toda a sustentação de um sistema social, é pelo trabalho que 

se produz todas as riquezas econômicas e históricas. 

 

Resultados e discussão sobre Ideologia como categoria central na teoria social em Marx  

 

Esta discussão é pautada em pesquisa bibliográfica e possui cunho especificamente 

teórico.  No desenvolvimento da teoria social de Marx a categoria Ideologia se fortalece como 
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indispensável, visto que, a ideologia dará suporte a todas as outras categorias desenvolvidas no 

estudo de Marx e Engels.  

A ideologia desenvolvida no Marxismo tem um sentido de construção de idéias para a 

dominação, pois tem base materialista, para Marx a ideologia se constrói por razão de qualificar 

o pensamento para reprodução em um sentido contrário da consciência natural, assim com raiz 

nos interesses da classe dominante dentro do sistema capitalista. Logo, 

 

É a partir do seu processo de vida real que se representa o desenvolvimento dos 

reflexos e das repercussões ideológicas deste processo vital. Mesmo as fantasmagorias 

correspondem, um cérebro humano, as suas sublimações necessariamente resultantes 

do processo da sua vida material que pode ser observado empiricamente e que pousa 

em bases materiais. Assim a moral, a religião, a metafísica, e qualquer outra ideologia 

tal como as formas de consciência que lhes correspondem, perdem imediatamente 

toda a aparência de autonomia. Não têm história, não tem desenvolvimento; serão 

antes os homens que, desenvolvendo a sua produção material e as suas relações 

materiais, transformam, com esta realidade que lhes é própria, o seu pensamento e os 

produtos desse pensamento […] Não é a consciência que determina a vida, mas sim a 

vida que determina a consciência. Na primeira forma de considerar este assunto parte-

se da consciência como sendo o indivíduo vivo, e na segunda, corresponde à vida real, 

parte-se dos próprios indivíduos reais e vivos considera-se a consciência unicamente 

como sua consciência (MARX; ENGELS, 1999, p.22).  

 

Inicialmente, por volta de meados do Século XVIII a palavra ideologia foi pensada para 

estabelecer o estudo da construção das ideias, isso no campo imaterial, a partir do pensamento 

natural ou da própria consciência do homem, logo esse sistema epistemológico era determinado 

pelos ideólogos que foram os primeiros a estudar sobre a organização das ideias (JAPIASSU; 

MARCONDES, 2008).  Entretanto Marx construiu uma crítica sobre o conceito feito antes 

sobre ideologia como uma construção natural da consciência humana. Dessa maneira,  

 

A ideologia não se caracteriza pela desonestidade do ideólogo. Engels, aliás, escreve 

que ele cumpre o próprio trabalho “conscienciosamente”. Então, o ideólogo não tem 

intenção de “enganar”: ele, ao contrário, “crê” dizer coisas verdadeiras. O verdadeiro 

pensador não se opõe ao ideólogo pela sua desonestidade, mas porque é capaz de 

“preencher” a sua consciência de conteúdos reais, que são as verdadeiras “forças 

motrizes” do processo mental. Enfim, a diferença entre consciência “falsa” e 

consciência “verdadeira” está na capacidade de individuar o modo como os 

pensamentos nascem (FROSINI, 2014, p.561). 

 

Marx e Engels fazem uma oposição epistemológica à ideologia sistematicamente 

elaborando outra logicidade material sobre a formação da consciência bem como a propagação 

da consciência falsa sobre a idealização que o homem tem para consigo a para com a sociedade. 
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Dessa maneira para Marx a ideologia é um mecanismo de dominação e alienação para falsear 

a visão dos sujeitos sobre como se vê a realidade.  

Na corrente marxista clássica, o termo ideologia foi mais frequente nos textos de 

polêmica política e filosófica do que no discurso teórico propriamente dito. Ele seria 

utilizado por Engels e Marx para qualificar pensamentos e doutrinas tomados 

enquanto entidades puras, independentes da realidade material, isto é, enquanto juízos 

puramente especulativos, tais como os sistemas de filosofia e religião. Esses sistemas 

teriam produzido até então “ideias falsas” sobre os homens (Marx e Engels, 1982: 

1.049). Num dos exemplos escolhidos pelos autores, é como se o mundo social real, 

ignorado pelos teóricos profissionais, pudesse ser reduzido, graças à ação dessas 

fabulações ideológicas, a uma batalha imaginária de “frases contra frases” (Marx e 

Engels, 1982: 1.054), onde as ideias e os conceitos seriam, graças a seu poder mágico, 

os verdadeiros princípios determinantes da realidade (CADATO, 2016, p.315). 

  

Dessa forma a ideologia dentro da perspectiva do materialismo histórico dialético é a 

forma de construção de idéias falsas produzidas e propagadas pelos sujeitos da classe dominante 

a partir de algum interesse, sendo ele religioso,  econômico ou político, logo, é através da sua 

realidade social ou da classe social que o homem produz sua própria consciência, por isso 

essencialmente essa realidade é conduzida e produzida por interesses dentro de um sistema 

econômico.  

 

Na segunda metade dos anos 40, Marx e Engels elaboram então um conceito de 

ideologia muito mais rico do que o modo como eles mesmos o entenderão mais tarde. 

Entre A ideologia alemã, a Miséria da filosofia e o Manifesto se delineia uma acepção 

de ideologia como função específica ou potência social, que remete como sua crítica 

a um movimento teórico e prático ao mesmo tempo, que Marx e Engels chamam neste 

período “comunismo” como “movimento real” capaz de se identificar com todas as 

relações e, portanto, de criticar praticamente a subordinação em todos os lugares e em 

todos os níveis da sociedade. Se a ideologia é entendida nesta acepção, a esta, como 

substituto imaginário  da completude da práxis social, se opõe a realização teórico-

prática coletiva daquela mesma práxis, que consiste na restituição daquela práxis (que 

na história das sociedades divididas em classes se tornou sempre funcional à 

subordinação) à cooperação social. Isso, porém não quer dizer que a ideologia como 

substituto imaginário da completude da práxis social seja somente um instrumento de 

dominação (FROSINI, 2014, p.268). 

 

Portanto, é através da ideologia ou falsas idéias sobre as construções sociais que o 

sistema capitalista se organiza, a vista disso as concepções naturais não são naturais e sim 

concebidas pelo contexto econômico e político que o sujeito está inserido e pelo interesse que 

este sujeito tem dentro do seu contexto. A ideologia como categoria é uma ideia ilusória sobre 

a construção da consciência visto que para Marx a consciência é formada a partir de dinâmica 
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material que o sujeito está incorporado, dessa maneria, a ideologia é baseada concretamente por 

fenômenos externos, ou seja, fenômenos sociais solidificados pelo sistema social em vigor. 

Neste mesmo sentindo, Antônio Gramsci fez grandes reflexões acerca do que organiza 

conceitualmente sobre o que denomina ideologia. Gramsci é um teórico Marxista que viveu no 

séc. XX na Itália onde foi fundador do partido Comunista Italiano, foi jornalista e político e um 

intenso estudioso da teoria social de Marx (JAPIASSU; MARCONDES, 2008), a partir dos 

seus estudos e da sua atuação política, Gramsci desenvolveu alguns conceitos importantes dentro 

da perspectiva marxista já elaborada sobre a ideologia, dessa forma Gramsci vai construir formulações 

mais abrangentes sobre ideologias e sobre hegemonias produzidas dentro da sociedade capitalista.  

 

A ideologia, em Gramsci, é o meio de ligação orgânica entre a teoria e a prática, entre 

o universal e o particular, possuindo dois sentidos: um mais amplo, como concepção 

do mundo que se manifesta na arte, no Direito, na atividade económica e em todas as 

manifestações humanas individuais e coletivas, e outra, mais restrita, como força 

material e moral, que investe todas as ações dos agentes sociais (SANTOS, s/d, p. 64). 

Em Gramsci, a ideologia está, pois, longe de poder ser reduzida a uma visão distorciva 

já que ela integra os recursos simbólicos que são utilizados pelas diferentes classes na 

luta pela obtenção da hegemonia. Gramsci introduziu o conceito de hegemonia 

definindo a sociedade civil como arena de luta política e de luta simbólica. O conceito 

de hegemonia define a natureza complexa da ligação entre o povo e os grupos 

liderantes da sociedade, ligação esta que não é apenas política no sentido estrito do 

termo Este conceito traduz, na teoria gramsciana, os efeitos políticos que decorrem do 

funcionamento da ideologia, isto é, o impacto que esta exerce sobre a sociedade ao 

nível da integração dos vários grupos numa dada ordem social (SANTOS, s/d, p. 107). 

A ideia de quotidianeidade, que envolve a noção de hegemonia, confere-lhe uma 

presença real, uma efetividade que ultrapassa a noção eventualmente mais débil de 

ideologia, especialmente quando considerada do ponto de vista da relação 

determinista entre base e superestrutura (CORREIA, 2004, p.250-251). 

 

 Nesta lógica para Gramsci, a hegemonia emerge como fator decorrente da propagação das 

ideologias, sendo o resultado determinante de uma posição dos fenômenos concretos dentro da 

sociedade capitalista. Portanto a ideologia é o motor propulsor de materialização da hegemonia. A 

ideologia como forma de manutenção do status quo é condicionadora de uma classe sobre a outra, 

tornasse uma dimensão mais profunda, pois em Gramsci, ela se transforma em dominação cultural, 

simbólica e não só econômica, que tem como objetivo manter as relações de poder em favor da classe 

dominante.  

 

Para Gramsci, a hegemonia significa, em parte, que uma classe ou uma aliança de 

classes, conseguiu transcender os seus próprios interesses corporativos estritos e 

incorporou pelo menos alguns dos interesses das classes subalternas. De tal forma que 

parece representar os interesses da sociedade como um todo. Isto marca a passagem 

decisiva da estrutura para a esfera da superestrutura. Segundo Gramsci, as classes 

podem ser os atores principais da história humana, mas para agirem de modo 

consciente elas precisam de Partidos. O Partido é o termo-chave para Gramsci. Ele 
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usa tanto para referência de organizações formais como as  não formais porque numa 

sociedade ninguém é desorganizado (ANGELI, 2011, p.131). 

 

A hegemonia se alicerça como base de um pensamento construído de manutenção da sociedade 

dividida em classes como a sociedade capitalista, logo a hegemonia tem o como determinante a 

consciencia coletiva de uma falsa ideia ou de uma ideia errônea sobre a sociedade, portanto, é a partir 

do pensamento hegemônico produzido pela classe dominante que a sociedade capitalista se mantém, 

visto que a hegemonia faz parte de um processo de dominação ideológica processada pela alienação que 

é a falta de percepção condicionada ao modo de produção, logo o trabalhador que não tem consciência 

de si dentro do processo de produção que ele participa se torna um objeto do sistema se tornando 

alienado. 

O fundamento da alienação, para Marx, encontra-se na atividade humana prática: o 

trabalho. Marx faz referência principalmente às manifestações da alienação na 

sociedade capitalista. Segundo ele, o fato econômico é “o estranhamento entre o 

trabalhador e sua produção” e seu resultado é o “trabalho alienado, cindido” que se 

torna independente do produtor, hostil a ele, estranho, poderoso e que, ademais, 

pertence a outro homem que o subjuga - o que caracteriza uma relação social. Marx 

sublinha três aspectos da alienação: 1) o trabalhador relaciona-se com o produto do 

seu trabalho como com algo alheio a ele, que o domina e lhe é adverso, e relaciona-se 

da mesma forma com os objetos naturais do mundo externo; o trabalhador é alienado 

em relação às coisas; 2) a atividade do trabalhador tampouco está sob seu domínio, 

ele a percebe como estranha a si próprio, assim como sua vida pessoal e sua energia 

física e espiritual, sentidas como atividades que não lhe  pertencem; o trabalhador é 

alienado em relação a si mesmo; 3) a vida genérica ou produtiva do ser humano torna-

se apenas meio de vida para o trabalhador, ou seja, seu trabalho - que é sua atividade 

vital consciente e que o distingue dos animais - deixa de ser livre e passa a ser 

unicamente meio para que sobreviva. Portanto, “do mesmo modo como o operário se 

vê rebaixado no espiritual e no corporal à condição de máquina, fica reduzido de 

homem a uma atividade abstrata e a um estômago” (QUINTANEIRO; BARBOSA; 

OLIVEIRA. 2000, p.49).  

   

Portanto, alienação é o resultado do processo de condicionamento concreto produzido 

pelo sistema capitalista, quando se compra a força de trabalho do operário explorado pelo 

salário, e se mantém o sistema de status quo pelo processo da hegemonia dominante, em síntese 

a alienação é o condicionamento intelectual, produzido pela hegemonia cultural dominante para 

um consenso entre a luta de classes dados pela exploração da força de trabalho operário, dentro 

do sistema de produção do capitalista.   

A sociedade capitalista tem seus operadores de manutenção da sociedade classista, 

produzidas pelo interesse no capital, logo, a hegemonia e a ideologia são formas de controle 

social. Gramsci (2001) A ideologia como promotora e mantededora da hegemonia dominante 

se dá a partir da efetivação da superestrutura, que essencialmente são estruturas imperceptíveis 
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e abstratas que regem a ordem a social e o sistema capitalista que são a cultura, as leis e a 

educação. Dessa maneira, para Gramsci (2001,p.20-21).  

 

Por enquanto, podem-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode ser 

chamado de “ sociedade civil” (isto é, o conjunto de organismos designados 

vulgarmente como “privados”) e o da “sociedade política ou Estado”, planos que 

correspondem, respectivamente, à função de “hegemonia” que o grupo dominante 

exerce em toda a sociedade e àquela de “ domínio direto” ou de comando, que se 

expressa no Estado e no governo “jurídico”. Estas funções são precisamente 

organizativas e conectivas. Os intelectuais são os “prepostos” do grupo dominante 

para o exercício das funções subalternas da hegemonia social e do governo político, 

isto é: 1) do consenso “espontâneo” dado pelas grandes massas da população à 

orientação impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que 

nasce “historicamente” do prestígio (e, portanto, da confiança) obtido pelo grupo 

dominante por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do 

aparelho de coerção estatal que assegura “ legalmente” a disciplina dos grupos que 

não “consentem” , nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a 

sociedade na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, nos quais 

desaparece o consenso espontâneo. 

 

Em síntese, para Gramsci, Ideologia ou ideologias são idéias estrututaradas para a 

massificação de um pensamento estabelecido com interesses econômicos, políticos, religiosos 

e culturais, para condicionar as massas ao consenso que irá sustentar a sociedade burguesa. 

Portanto, para Gramsci a hegemonia é o exercício de poder pelo conjunto de sujeitos da classe 

dominante que se constrói atravez da cultura e da educação. Hegemonia é a base que organiza 

culturalmente a relação de exploração entre as classes sociais da sociedade capitalista e se 

sustenta pelo consenso político e ideologico.  

 

Considerações Finais 

 

 Consideramos que a categoria ideologia é de suma importância no transcorrer do 

desenvolvimento da teoria social de Marx, pois além de compreender os fenômenos sociais de 

maneira mais complexa e profunda ela é uma categoria que dá suporte as outras categorias 

como totalidade, trabalho, dialética entre outras desenvolvidas pela teoria social marxista. Para 

Marx a Ideologia é um instrumento de dominação fortemente alicerçada pela classe dominante 

para a manutenção do sistema capitalista e por esse instrumento é fundamental 

compreendermos como esse instrumento funciona e se organiza e por sua vez interferindo 

diretamente nos fatos sociais presentes na sociedade capitalista.  

É vital compreendermos que Gramsci como militante Marxista é um teórico essencial 

do desenvolvimento do pensamento racional materialista que dá subsidio a metodologia 
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científica Marxista, com seus escritos e principalmente no seu livro Memórias do cárcere. De 

maneira conclusa é crucial salientar que para Gramsci (2001) não existe uma ideologia 

emancipatória, e sim práxis que desenvolvam intelectuais orgânicos que exerçam atividades 

políticas para que o processo de emacipação da classe trabalhadora de fato aconteça, Gramsci 

também desenvolve uma reflexão acerca da escola humanística ou educação unitária, essa 

escola seria pública ou estatal , não seria classista e sim para todos,  e dentro deste processo 

todos teriam acesso igualitário a cultura, a ciência,  gerando emacipação para a construção de 

uma sociedade contra hegemônica, formando intelectuais autônomos e não condicionados e de 

maneira processual os status quo produzidos pela hegemonia dominante poderia ser 

modificado. 
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GT 05: Educação e Marxismo 

RESUMO: O papel do intelectual orgânico na organização da sociedade é o foco desta análise do pensamento de 

Antônio Gramsci. O filósofo interpreta o momento histórico e o marxismo como instrumento de formação de 

vontades coletivas. Gramsci ressalta a importância do intelectual orgânico que é uma “célula viva” da comunidade, 

nascendo, crescendo e se desenvolvendo sem perder o vínculo com ela. Este intelectual é consciente de seu papel 

na história e luta pela conquista da hegemonia de sua classe. Tem ainda a responsabilidade de organizar e 

sistematizar o pensamento do grupo social no qual está inserido, para assim elevar o nível cultural-moral. Pois, se 

“todos os homens são intelectuais” cada um a sua maneira, resta que o sejam de modo crítico. O papel do intelectual 

orgânico que vivenciando os mesmos problemas da classe em que se encontra vinculado tem a responsabilidade 

de organizar o povo, elevando seu nível cultural para conquista da hegemonia. Assim, o intelectual orgânico tem 

uma função de formação de uma vontade coletiva que unifique as massas populares em torno de um projeto comum 

onde estes passem a ser dirigentes políticos e passem de átomos isolados e dispersos a sujeitos que tomam decisões 

em conjunto, desempenhando assim a função diretiva e organizativa, educativa e intelectual formando uma 

concepção de mundo crítica e coerente como vontade coletiva.  

Palavras-Chave: Intelectual Orgânico. Formação. Hegemonia.  

ABSTRACT: The paper of the organic intellectual in the organization of the society is the focus of this analysis 

of the thought of Antonio Gramsci.  The philosopher interprets the historical moment and the marxism as wills 

formation collective instrument.  Gramsci stands out the importance of the organic intellectual that is a “alive cell” 

of the community, being born, growing and developing without lose the bond with her.  This intellectual is 

conscious of his paper in the history and fight by the conquest of the hegemony of its class.  It has still the 

responsibility of organize and systematize the thought of the social group in which is inserted, for like this elevate 

the cultural level.  Therefore, if “all of the men are intellectual” each an to his way, remain that be him of way 

critic.  The paper of the organic intellectual that lives the same problems of the class in that is found linked has the 

responsibility of organize the people, elevating his cultural level for conquest of the hegemony.  These like this, 

the organic intellectual has a function of formation of a will collective that unify the masses of people around a 

common project where they become political leaders and move from isolated and dispersed atoms to subjects who 

make joint decisions, performing like this the directive function and organization, educational and intellectual 

forming a critic world conception and coherent as collective ce.   

Keywords: Organic Intellectual. Formation. Hegemony.   

 

Introdução e identificação do objeto pesquisado 

Todos os homens são intelectuais, poder-se-ia dizer então: mas nem todos os homens 

desempenham na sociedade a função de intelectuais. 

Antonio Gramsci 
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Este artigo situa-se no campo das investigações em Educação e Marxismo do grupo de 

Pesquisa HISTEDBR - UNIR. Partimos da necessidade de buscar alternativas de estudos nos 

clássicos do marxismo para empreender lutas dentro do contexto educacional tendo em vista os 

constantes desmontes aplicados à educação. 

Devemos reconhecer a complexidade do universo teórico relacionado ao estudo da 

intelectualidade nas obras de Gramsci, o que descrevemos, é uma entre as diversas leituras que 

se faz deste pensador.  

Falar dos intelectuais sempre foi algo que cativam os que apreciam a reflexão política e 

filosófica, pois estas trazem consigo polêmicas e embates que fascinam o despertar crítico. 

Sendo este um tema que perpassou épocas em que os mais diversos pensadores esboçaram das 

mais diversas maneiras. Mas o que versa em comum em muitos deles é a relação dos intelectuais 

com o poder. Estes estão sempre convocados pelas necessidades impostas de irem buscar para 

além dos estatutos e das determinações, vias em que se possam erguer os princípios de uma 

nova sociedade. 

Aos intelectuais estão sempre postas as tomadas de decisões, de estarem ou não 

vinculadas ao poder burguês, de porem-se ou não aos serviços governamentais, de dizer o que 

ele pressupõe como verdadeiro ou calar-se, de ficar com a verdade do conhecimento ou dos 

fatos do poder, de “estar ou não” defendendo uma classe social. 

O presente trabalho aborda a problemática do intelectual orgânico, a partir da visão 

gramsciana. Procura responder à seguinte pergunta: qual o papel do intelectual no pensamento 

político de Antonio Gramsci? Tendo como objetivo apreender elementos que em tempo de 

desmonte da educação possa contribuir para a construção da contra hegemonia. 

O estudo do pensamento gramsciano, em pleno século XXI, se justifica por discutir o 

papel dos intelectuais no combate das ideias, indo desta maneira, contra o que hoje se tem de 

mais forte, que é a via do pensamento único, que vincula o fim das ideologias. Desta maneira, 

o pensamento gramsciano torna-se uma resistência criativa e uma alternativa para o 

questionamento do poder hegemônico, demonstra ser uma síntese dialética capaz de desvelar 

as aparências enganosas e possibilitar uma discussão crítica do momento histórico vivido. 

A ideia do intelectual como construtor de uma vontade coletiva de emancipação das 

massas, para que estas se elevem cultural e intelectualmente e conquistem a hegemonia é 
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extremamente instigante, pois vemos hoje, que as discussões em torno dos intelectuais ficam 

muitas vezes restritas as universidades e não no engajamento com a realidade social. 

Como veremos, o pensamento de Gramsci foi uma resposta aos problemas de seu tempo, 

de modo especial, aos desafios lançados para o marxismo. Dentre as categorias produzidas por 

ele, os conceitos de intelectual orgânico e hegemonia, continuam válidos para as reflexões 

acerca das forças políticas, nas mais diversas sociedades. Assim, investigar o papel do 

intelectual, oferecerá um instrumental filosófico para uma reflexão crítica das lutas políticas no 

Brasil contemporâneo. 

Fundamentação teórica  

O intelectual Orgânico em Gramsci: indivíduo, partido e classe social 

O intelectual orgânico de Gramsci, é aquele que esta junto com a base, trabalhando em 

conjunto com ela, movimentando-se e relacionando-se com aqueles que representam. Tendo 

consciência de sua função na sociedade, exerce o papel de organizador, sistematizador e mesmo 

elaborador do pensamento do grupo social ao qual esta organicamente vinculado, buscando 

com ele, conquistar a hegemonia. Desta forma, Gramsci vincula o papel do intelectual orgânico, 

de gerar uma vontade coletiva, como estratégia de luta para que a classe trabalhadora se torne 

dirigente de seus projetos, de forma coletiva, a fim de conquistar a hegemonia com todo o grupo 

das classes dominadas. Formando assim, um novo homem e uma nova mulher que construirão 

de uma nova sociedade. 

O intelectual orgânico na visão gramsciana tem uma importância fundamental na 

produção da hegemonia e contra-hegemonia e, por outro lado, a responsabilidade de 

estabelecer uma integração - intelectual-simples - para que ocorra a socialização do 

conhecimento sobretudo do pensamento social, visto que, “não existe atividade humana da qual 

se possa excluir toda intervenção intelectual, não se pode separar o Homo faber do Homo 

sapiens” (GRAMSCI, 1979, p.11). 

Hoje na sociedade contemporânea quando falamos em intelectual, surgem diferentes 

ideias que foram erroneamente difundidas no decorrer da história. Para Gramsci: 

 

Quando se faz distinção entre intelectuais e não–intelectuais, refere-se, na realidade, 

tão somente à imediata função social da categoria profissional dos intelectuais, isto é, 
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leva-se em conta a direção sobre a qual incide o peso maior da atividade profissional 

específica, se na elaboração intelectual ou se no esforço muscular-nervoso. Isso 

significa que, se pode falar de intelectuais, é impossível falar de não–intelectuais, 

porque não existe não–intelectuais. Mas a própria relação entre o esforço da 

elaboração intelectual-cerebral e o esforço muscular – nervoso não é sempre igual; 

por isso, existem graus diversos de atividade específica intelectual (GRAMSCI, 1979, 

p.10-11). 

 

Gramsci (1999) afirma que todos somos intelectuais, mas nem todos desempenhamos a 

função de intelectual na sociedade. Ainda Gramsci (1999) quando afirma que todos somos 

filósofos, cada um à sua maneira, também todos somos intelectuais, cada um à sua maneira. 

Falamos aqui de intelectuais em geral, mas é preciso distinguir que todos somos intelectuais, 

mas não exercemos a função de intelectuais como dirigente, no sentido gramsciano. Não há 

como separar o Homo faber do Homo sapiens, pois em tudo que se faz, necessita-se de um 

mínimo de intelectualidade. 

Todo homem possui uma intelectualidade e é capaz de desenvolver-se, pois não existe 

não intelectual, pois “quando se faz distinção entre intelectuais e não intelectuais, refere-se, na 

realidade, tão somente à imediata função social da categoria profissional dos intelectuais” 

(GRAMSCI, 1979, p.10). Pois, em qualquer atividade, sejam elas de artista, filósofo, lavrador, 

operário, político, há uma intelectualidade, e também há uma participação dele numa concepção 

de mundo observando uma conduta moral própria; ele participa e contribui para a permanência 

ou para o surgimento de novas ideias e transformações. O grande desafio colocado é como ir 

além da concepção de mundo imposta pelo grupo social dominante ou que no qual vive. 

Portanto, vemos que em todos existe uma intelectualidade, mas nem todos a desenvolvem. 

O intelectual orgânico na visão gramsciana tem consciência de sua função na sociedade, 

exerce o papel de organizar, sistematizar e mesmo elaborar o pensamento do grupo social ao 

qual está organicamente ligado. Eles constituem um grupo que tem em mãos o poder, ou 

privilégio, ou força de direção dentro da sociedade. Segundo Gramsci, orgânico é o intelectual 

que nasce, cresce, movimenta-se dentro das bases; representa a base e não perde o vínculo de 

ligação entre ele, o intelectual, e o grupo que representa; compartilha dos problemas enfrentados 

pela sociedade e tenta interpretá-los, difundindo, assim, sua ideologia para que esta se torne 

cada vez mais hegemônica. 

É difícil e, nem sempre, se consegue ter uma concepção de mundo que seja própria. É 

mais fácil aceitar a concepção tradicional criada ou imposta por outros ou assumir a concepção 
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de mundo do grupo social em que se vive. Muitos aceitam que se continue assim, mas é 

preferível elaborar a própria concepção de mundo, ser guia de si mesmo e não aceitar passiva e 

indolentemente que nossa personalidade seja formada a partir de fora. 

Gramsci aponta para uma análise crítica da própria concepção de mundo, que significa 

criar uma consciência do que realmente somos visto que, isto contribui para a formação de uma 

nova cultura, novos costumes e novos valores mais expressivos da realidade. A criação de uma 

nova cultura, não significa sempre e só descobrir coisas novas, mas, sobretudo, socializar as já 

existentes para que sejam purificadas pela prática. 

 

O fato de que uma multidão de homens seja conduzida a pensar coerentemente e de 

maneira unitária a realidade presente é um fato “filosófico” bem mais importante e 

“original” do que a descoberta, por parte de um “gênio” filosófico de uma nova 

verdade que permaneça como patrimônio de pequenos grupos intelectuais 

(GRAMSCI, 1999, p. 96).  

 

O intelectual é aquele que faz novas descobertas e tenta difundi-las após a sua análise 

crítica. A atividade crítica e a indicação de soluções possíveis e viáveis frente aos problemas 

fazem parte da personalidade do intelectual. 

Os intelectuais orgânicos são as células vivas dentro da comunidade; a escola é a 

principal encarregada de sua formação. O desenvolvimento do trabalho do intelectual esta na 

missão de formular, levar até as massas e difundir as ideologias, elevando assim seu nível 

cultural. 

Chegamos assim, a uma síntese do que é ser Intelectual Orgânico na concepção 

gramsciana: Orgânico é aquele intelectual que está junto com as bases, trabalha em conjunto, 

movimenta-se, relaciona-se com aqueles que representam; não se esta separado. Os intelectuais 

não formam um grupo à parte, mas sim são eles os encarregados da elaboração e da difusão das 

novas concepções de mundo, das novas ideologias. Sendo assim, o principal papel do 

intelectual, além de elaborar novas ideias, é ser o elo entre estrutura e superestrutura ideológica. 

Esta última só é válida se for historicamente orgânica, isto é, necessária a certa estrutura, ou 

seja, uma ideologia só é válida se forem historicamente orgânicas, necessária, que nasceu com 

um objetivo. Podemos dizer então que, assim, como uma ideologia, também os intelectuais: se 

não se movimentam organicamente, a exemplo de um organismo, na concepção gramsciana, 

serão inúteis, sem nenhuma validade; as ideologias, que estes produzem, terão a mesma 
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validade, isto é, nenhuma. Segundo Gramsci, devido a não existência de vínculo orgânico, com 

este núcleo, o intelectual perde o seu sentido. E também suas ideologias, as quais, produzidas 

sem ligação com as bases não têm validade para as mesmas. 

 

[...] a organicidade de pensamento e a solidez cultural só poderiam acorrer se entre os 

intelectuais e os simples se verificasse a mesma unidade que se deve existir entre 

teoria e prática, isto é, se os intelectuais tivessem sido organicamente os intelectuais 

daquelas massas, ou seja, se tivessem elaborado e tornado coerente os princípios e os 

problemas que aquelas massas colocavam com sua atividade prática, construindo 

assim um bloco cultural e social (GRAMSCI, 1999, p.100). 

 

Este é um dos desafios para os intelectuais da classe trabalhadora. Como construir a 

organicidade de pensamento e a solidez cultural se a formação política ideológica que 

recebemos não tem a capacidade de relacionar teoria e prática? Historicamente e por motivos 

de dominação de classe se separaram o "Homo faber do Homo sapiens” e a educação não 

trabalha na perspectiva se união do trabalho intelectual com o trabalho manual. Outro desafio 

é que os intelectuais sejam orgânicos no sentido gramsciano, de estarem inseridos dentro das 

lutas do povo, isto é, que os problemas enfrentados pelas massas tornem os problemas práticos 

das quais teríamos que procurar sistematizá-los na busca de construção de um bloco cultural e 

social. Desafios estes que perpassam pela formação ideológica que veremos a seguir. 

A formação política ideológica do intelectual necessária à construção da contra hegemonia 

Outro aspecto importante na questão dos intelectuais que é a sua formação política 

ideológica, onde Gramsci afirma: 

 

O problema de criar um novo tipo de intelectual radica-se no fato de desenvolver 

criticamente a manifestação intelectual - que em todos existe, num certo grau de 

evolução -, modificando a sua relação com o esforço muscular - nervoso num novo 

equilíbrio e conseguindo que este como elemento de atividade prática geral que renova 

perpetuamente o mundo físico e social, se converta no fundamento de uma nova e 

integral concepção do mundo (GRAMSCI, 1999, p. 27).   

 

Falar em educação é falar em questão de formação política ideológica. Pois, a escola é 

a principal encarregada para a formação dos intelectuais. Nela, a criança se desenvolve, como 

também, desenvolve sua capacidade intelectual, de direção, de novas concepções, de novas 

visões e difusão das mesmas. A escola, quando bem utilizada, é o melhor meio de transformação 
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ou conservação de uma estrutura de sociedade: seus costumes, sua cultura e sua moral. 

 

A escola é o instrumento para elaborar os intelectuais de diversos graus. A 

complexidade de função intelectual nos diversos Estados se pode medir objetivamente 

pela quantidade de escolas especializadas e pela sua hierarquização: quanto mais 

extensa é a “área” escolar e quanto mais numerosa os “graus verticais” da escola, tanto 

mais complexo é o mundo cultural, a civilização, de um determinado Estado 

(MAXIMO, 2000, p.102). 

 

Com tais caracterizações, vemos Gramsci como uma renovação/continuação para o 

marxismo tradicional. Neste não percebemos a importância de intelectuais e da questão 

pedagógica. Pelo contrário, Gramsci, valoriza estes elementos, pois dentro de uma perspectiva 

de construir uma contra hegemonia, sabe-se que uma sociedade não se constrói por meios 

deterministas ou mecanicistas, mas sim, por elementos que contribuam na construção de 

direções das quais se fazem com a elaboração da cultura moral-ético, uma melhor educação, 

criação de ideias e difusão das mesmas numa visão crítica do processo vivido. 

A questão dos intelectuais em Gramsci está intimamente ligada com o conjunto de sua 

teoria, e principalmente com o conceito de hegemonia.  Pois, os intelectuais sendo os 

funcionários de uma classe que aspire a hegemonia, cabem aos mesmos formular a ideologia 

de sua classe, isto é, da classe que os representa e difundi-la para que esta ideologia se torne 

hegemônica.  

Sendo, pois, o principal atributo do intelectual orgânico no seio da sociedade civil a 

produção da ideologia para a conquista da hegemonia. O intelectual orgânico tem a função de 

agir organicamente dentro de uma classe, com o intuito de fazê-la tornar-se dominante criando 

uma ideologia para que as classes subalternas venham a se constituir como classe hegemônica. 

Hegemonia, para Gramsci, é a dominação econômica, cultural, ideológica e política de uma 

classe sobre a outra.  

O processo hegemônico consuma-se com a conquista do poder. A hegemonia 

gramsciana abrange além do momento da direção política, também o momento da direção 

cultural. Portanto, a hegemonia gramsciana abarca não só o partido como dirigente de uma 

classe, mas também, outras instituições da sociedade que tenham uma ligação, sejam quais 

forem, com a elaboração e a difusão da cultura. Daí que a proposta de construção de uma nova 

hegemonia está muito ligada ao processo educacional, entendido aqui em sentido mais amplo: 
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a escola, a igreja, os partidos, os aparelhos privados ou não de hegemonia que são construtores 

de uma nova hegemonia no seio da sociedade civil. 

Gramsci, percebeu que a partir da segunda metade do século XIX, havia surgido uma 

nova esfera do ser social capitalista, isto é, o mundo das auto-organizações, denominando-as 

como aparelhos privados de hegemonia. Estes são os partidos, os sindicatos, todas, as mais 

diferentes associações e tudo aquilo que possibilita uma maior socialização política. 

Dentro deste contexto ele caracteriza as revoluções socialistas como sendo guerras de 

movimento sendo esta a estratégia correta a ser adotada quando o proletariado quer chegar ao 

poder nas sociedades orientais. Dentro destas, Gramsci aponta a Rússia, onde Lênin atuou, pois 

estas eram mais atrasadas, e possuíam uma sociedade civil gelatinosa, isto é, não tinham um 

aparelho de hegemonia bem definido. Pelo contrário para as sociedades ocidentais, Gramsci 

propunha uma “guerra de posição” onde as classes opostas disputariam a hegemonia no campo 

da sociedade civil. E esta determinaria as mudanças e/ou permanência na sociedade política. 

Gramsci propõe que o socialismo deve ser construído por meio da disputa pela hegemonia na 

sociedade civil.  

Para Gramsci o intelectual tem a função de gerar a hegemonia para a classe que se 

integra, isto é, ele é responsável por criar, organizar e educar. Ao formar uma hegemonia, o 

intelectual está criando uma realidade objetiva, ele transforma a realidade imposta em liberdade 

de escolha, o que favorece a direção da classe a qual esta inserido. Este sim, é o papel do 

intelectual, pois, em meio as dificuldades geradas pelo sistema opressor, ele faz surgir uma 

forma diferente de pensar, e esse pensamento não fica somente no plano teórico ideológico, 

mas vincula organicamente a uma determinada massa, organizando-a, difundindo as ideologias 

e elevando seu nível cultural para a conquista da hegemonia. 

Passando assim o intelectual orgânico a ter a função de formação de uma nova vontade 

coletiva que possibilite unificar as massas populares em torno de objetivos definidos, superando 

o individualismo que é o centro das ações livres. Estimular a luta por uma forma nova e 

superiora de civilização moderna que seja um homem coletivo que participe através da 

organização popular e da participação nas instituições da sociedade civil, a fim de que, sujeitos 

individuais, que até então ficaram isolados e dispersos, passem a viver em solidariedade. 

Atuando com consciência nas decisões tomadas em conjunto, que assumam a responsabilidade 

com os outros homens e passem a desempenhar a função diretiva e organizativa, educativa e 
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intelectual para desenvolver uma nova concepção de mundo, crítica e coerente. 

Metodologia 

O estudo foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica, tendo como base os 

seguintes autores: GRAMSCI  (1979), (1999), (2001) BOBBIO (1997), BUFFA (2002), 

COUTNHO (1981), (1989), FIORI (1979), GUIMARAES (1998), HOBSBANW (2000), 

MAXIMO (2000), NETO (1968), PORTELLI (1983), SCHLESENER (1992), (2002). Quanto 

ao objetivo da pesquisa pretende-se compreender qual o papel do intelectual no pensamento 

político de Antonio Gramsci e como este pode contribuir para a construção da contra hegemonia 

em tempos de desmonte da educação?  

Resultados 

Os resultados da pesquisa, mesmo que de maneira parcial, demonstra a habilidade de 

Gramsci que em um contexto social, político e econômico bem diferente na Europa de seu 

tempo, criou os elementos a partir da teoria marxista para contribuir na formação do intelectual 

orgânico para que este de posse do entendimento de seu papel na formação da classe 

trabalhadora trabalhasse pela construção da contra hegemonia.  

Ao intelectual orgânico cabe a tarefa de formação de uma vontade coletiva que deve 

estar intimamente ligada com a formação político-ideológica construída a partir de uma práxis 

histórica e política caracterizada com a luta de classes, com correlações de forças, com 

construção de um projeto de transformação que tenha uma sólida proposta de reforma 

intelectual-moral, que interprete com a máxima capacidade a história, que seja capaz de 

resgatar as contradições e as lutas de classes, que possibilita conhecer a realidade presente e 

busque superá-la politicamente, que viabilize a formação de uma nova concepção de mundo na 

busca da conquista da classe na luta hegemônica. Assim sendo, podemos ter um novo homem 

e uma nova mulher capazes de viverem a sua individualidade não em oposição aos outros, mas 

com os outros, formando, desta forma o homem coletivo, em um aprendizado também coletivo 

que se forma na vida, na luta, na solidariedade entre operários, camponeses, carrinheiros, 

favelados, trabalhadores sem-terra, pobres e despossuídos na articulação e mobilização entre 

toda a classe dominada para a transformação da sociedade. 
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O século XXI, por um processo globalizado passou a subverter as formas de produzir e 

transmitir conhecimento, o que fez com que os intelectuais tivessem que alterar suas funções. 

Por vivermos em um emaranhado de crises, onde a despolitização, o vazio da perspectiva cívica, 

a redução da noção do que é público, o fim da expressão de comunidade como orientadora do 

ser humano eleva a importância do intelectual como educador, guia e agitador consciente, de 

ideias e valores que possam construir uma nova maneira de agir. 

Os intelectuais não podem fugir de suas responsabilidades e obrigações que são: 

construir o social, planejar o futuro, tornar virtuosa e justa a relação entre as pessoas. Se eles se 

fecharem em suas especializações, em seu corporativismo, agindo assim, estarão cumprindo 

função de subalternos do poder constituído, isto é, do poder hegemônico. 

O pensamento gramsciano tem a capacidade desta refundação do agir do intelectual, 

quando este remete ao intelectual orgânico a função de gerir a hegemonia da classe em que se 

encontra inserido. Quando hoje observamos que os intelectuais estão mergulhados dentro de 

organizações burocráticas, em seus orgulhos corporativistas, em suas acomodações e 

passividades, emerge a necessidade de discussão da função do intelectual como aquele que cria, 

organiza e educa a sociedade. Para que ele possa, assim, contribuir para mudanças significativas 

no agir da sociedade. 

O papel do intelectual na realidade brasileira esta posto, pois, este tem a função de 

contribuir para que todos tenham conhecimento do processo de desenvolvimento caótico em 

que o Estado e a sociedade brasileira estão inseridos e ao mesmo tempo imprimir uma maior 

velocidade no processo de transformação, projetando -o em âmbito local, regional e nacional. 

Criando um novo modo de pensar, que vai além da economia e do mercado e que possa fazer 

surgir pensamentos criativos para orientar a conduta consciente das massas rumo ao projeto 

social de transformação da realidade de nosso país, que de certa maneira está em curso. 

Desta maneira, o intelectual orgânico, tem uma relevância muito grande, pois este, tendo 

a disposição crítica forja projetos e utopias que vão ao encontro da justiça social, da 

emancipação de todos/as e que estes possam, como diz Gramsci, atuar como dirigentes neste 

processo. 

No mais, o intelectual orgânico, deve ser responsável pela formação de uma vontade 

coletiva que possibilite unificar as massas populares a uma vontade universal, superando o 

individualismo, o corporativismo na busca de uma sociedade diferente, onde a massa agora 
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organizada em torno de um projeto coletivo e participando enquanto organização possa atuar 

como dirigente e forjar um novo homem e uma nova mulher. Demonstrando desta forma a 

importância do papel do intelectual num momento de incertezas, amoldamento de consciências 

e crises dos quais estamos atravessando. 

Conclusão 

Em momentos em que se intensifica a crise de referencial para análise do momento 

histórico vivido, buscar em marxistas como Gramsci os fundamentos para a construção da 

contra hegemonia se faz necessário. 

 Procuramos entender o intelectual como protagonista ativo do processo de criação de 

vontades coletivas e como construtores do desenvolvimento da capacidade moral - intelectual 

da massa, tornando-a dirigente do processo de transformação, tendo capacidade de 

interpretação da história e intervenção em sua realidade prática e anunciar uma proposta contra 

hegemônica ao sistema opressor.   

O pensamento gramsciano é uma renovação do marxismo tradicional, pois busca o 

resgate da filosofia da práxis do marxismo clássico, tendo influência direta dos leninistas entre 

outros bolcheviques, na busca de uma práxis filosófica que emancipe a classe trabalhadora em 

busca de uma nova sociabilidade. 

Gramsci viveu e se desenvolveu intelectualmente em meio às contradições do momento 

político pelo qual passava a Europa as quais o lapidaram para o enfrentamento até as últimas 

consequências em defesa da classe operária e contra o sistema opressor. Tornou-se um dos 

maiores expoentes do pensamento revolucionário de seu século. Este ultrapassou as várias 

correntes filosóficas de seu tempo lutando contra as análises positivistas e deterministas que 

predominavam no seio do socialismo da época, com eles debatendo e vivenciando os momentos 

políticos mais perturbados da Europa e do mundo. Acompanhou o surgimento, 

desenvolvimento e decadência do socialismo como experiência de alternativa ao capitalismo 

opressor, foi um destemido lutador, político e revolucionário das classes operárias vendo-se ser 

morto pelo sistema fascista que tanto lutou para combater. 

Vimos que, a origem e o desenvolvimento da história dos intelectuais que se apresentam 

como problemáticas de todos os tempos e todas as épocas pelos conflitos a eles inerentes, estão 

também relacionadas com sua formação. Estes que perpassaram os tempos com a 
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responsabilidade de não deixar a humanidade cair no esquecimento assumiram os mais diversos 

papéis dentro da sociedade buscando construir a hegemonia de sua classe. 

Gramsci relaciona a possibilidade de todos os homens serem intelectuais, mesmo que 

nem todos exerçam tais funções na sociedade, de forma que havendo em todos um mínimo de 

intelectualidade ao desenvolver qualquer atividade. Faltando agora que esta seja organizada de 

forma coerente e crítica para que estes passem a exercer o posto de dirigentes no sentido 

gramsciano. O desenvolvimento da intelectualidade e sua função na organização da classe à 

qual está vinculado organicamente perpassam as discussões de vários pensadores em diversos 

períodos e sociedades. 

Para Gramsci, o intelectual e o intelectual orgânico têm a mesma trajetória, mas se 

diferencia por ter o intelectual orgânico consciência de sua função dentro da classe à qual está 

vinculado, trabalha para que esta se desenvolva de maneira intelectual-moral para uma 

concepção crítica e coerente de mundo. Este processo passa por diversos fatores dos quais a 

escola é o principal instrumento de formação de intelectuais. Gramsci apresenta este vinculo 

intelectual-massa como forma de elevação cultural para a construção da hegemonia dessa 

classe. 

Por fim, o intelectual orgânico, deve ser responsável pela formação de uma vontade 

coletiva que possibilite unificar as massas populares a uma vontade universal, superando o 

individualismo, o corporativismo na busca de uma sociedade diferente, onde a massa agora 

organizada em torno de um projeto coletivo e participando enquanto organização possa atuar 

como dirigente e forjar um novo homem e uma nova mulher. Deve ser o responsável de maneira 

intencional no processo de formação das massas rumo a uma vontade coletiva construída 

conjuntamente no dia a dia com base nos problemas reais encontrados por estes sujeitos. 

Demonstrando desta forma a importância do papel do intelectual num momento de incertezas 

e crises dos quais estamos atravessando para orientar as análises e contribuir na construção da 

contra hegemonia. 
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GT 05: Educação e Marxismo 

 

RESUMO: Este artigo discute o marxismo ecológico e sua contribuição na educação ambiental. Recorremos à 

pesquisa bibliográfica de Marx, Engels e autores contemporâneos, como John Bellamy Foster, Joan Martínez 

Alier, Elmar Altvater e Jean-Marie Harribey; também pesquisamos alguns fatos recentes sobre crise ambiental. 

Primeiro, apresentamos a abordagem da natureza por Marx e Engels; em seguida, fazemos um breve histórico do 

marxismo ecológico; finalmente, relacionamos os principais autores e ideias desta teoria. Na conclusão, 

associamos marxismo ecológico e educação ambiental e buscamos responder a seguinte questão: como aplicar o 

marxismo ecológico na educação ambiental? 
 

Palavras-chave: Marxismo. Marxismo Ecológico. Educação Ambiental. 
 

ABSTRACT: This article discuss the ecological Marxism and its contribution to the environmental education. 

We resorted to bibliographic research from Marx and Engels, to contemporary authors, as John Bellamy Foster, 

Joan Martínez Alier, Elmar Altvater and Jean-Marie Harribey; we also researched some recent facts about 

environmental crisis. First, we present the manner as the nature is approached by Marx and Engels; then, we make 

a brief historical background from ecological Marxism; finally, we show the main authors and ideas from this 

theory. At the conclusion, we associate ecological Marxism and environmental education and we try to answer the 

following question: how to apply ecological Marxism in environmental education? 

Keywords: Marxism. Ecological Marxism. Environmental Education.  

 

Introdução 

O objetivo deste artigo é descrever o marxismo ecológico, ou seja, o pensamento de 

Marx, Engels e teóricos marxistas contemporâneos referente à temática do meio ambiente. 

Pretendemos, ao final, responder a questão como esta concepção ecológica pode contribuir 

com a educação ambiental. 

Como metodologia, recorremos à consulta bibliográfica focada nas obras de Marx e 

Engels e de teóricos ecologistas atuais, como John Bellamy FOSTER, Joan Martínez ALIER, 
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Elmar ALTVATER e Jean-Marie HARRIBEY, dentre outros. Também nos valemos da 

pesquisa de alguns fatos recentes que permitem contextualizar a teoria apresentada. 

A estrutura do artigo contempla as seguintes seções: 1) O que é o marxismo ecológico; 

2) Origem do marxismo ecológico; 3) Construção do marxismo ecológico; 4) Algumas ideias 

do marxismo ecológico. 

Como justificativa sobre a oportunidade e importância do artigo, lembramos que 

Loureiro, Trein, Tozoni-Reis e Novicki (2009) consideram o pensamento marxista como 

sustentação de uma educação ambiental crítica. Entretanto, acreditamos que a teoria marxista é 

muito vasta, tornando necessário dar mais atenção ao estudo do marxismo ecológico com base 

da prática educativa. 

O marxismo ecológico 

O que é o marxismo ecológico 

Podemos entender o marxismo ecológico como uma corrente de pensamento voltada 

para a relação entre homem e natureza, mais especificamente sobre a forma de a atividade 

econômica promover a utilização dos recursos naturais. Seu objetivo, para Foster (2015, grifos 

nossos) é promover a “grande transição”, ou seja, a transformação da sociedade visando à 

superação do sistema capitalista: 

 
[…] criando a base para uma luta coletiva mais poderosa para a Grande Transição na 

qual o consumismo, o individualismo e a dominação da natureza sejam substituídos 

por uma nova tríade: qualidade de vida, solidariedade humana e sensibilidade 

ecológica. […]  

Hoje, a luta secular pela liberdade e sentido humano chegou a um momento decisivo. 

Na nova época diante de nós, nossa tarefa é clara: lutar por desenvolvimento humano 

equitativo e sustentável em um permanente acordo com a Terra. 

 

Rumo a essa “Grande Transição”, Foster (2015) vê a necessidade de uma “economia 

estacionária”, ou seja, sem formação líquida de capital, dentro do “orçamento solar”. Isto requer 

um contexto de “comunismo básico”, com a distribuição da riqueza segundo a necessidade de 

cada um, independente da capacidade ou contribuição individual. Conclui o autor que é 

necessária uma revolução ecológica e social rumo a uma sociedade sustentável e da igualitária. 

O marxismo ecológico se contrapõe ao denominado capitalismo natural, embora, em 

uma interpretação superficial, ambos pareçam pretender a preservação do meio ambiente. Este 
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último propõe o uso racional dos recursos naturais sem, contudo, questionar as bases do sistema 

capitalista, buscando o desenvolvimento sustentável centrado na atividade econômica, em 

detrimento de fatores sociais e ecológicos. O que importa realmente é que o meio ambiente 

sirva à economia: 

O capitalismo natural e a possibilidade de um novo sistema industrial alicerçam-se 

em uma mentalidade e em uma escala de valores muito diferentes das do capitalismo 

convencional. Entre seus pressupostos básicos, figuram os seguintes: 

- O meio ambiente não é um fator de produção sem importância, mas ‘um invólucro 

que contém, abastece e sustenta o conjunto da economia’. […] (HAWKEN, LOVINS 

e LOVINS, p. 8, grifos nossos) 

 

O embate entre essas duas correntes é, na verdade, a extensão de uma disputa mais 

ampla entre liberalismo e socialismo, que há muito extrapolou a esfera econômica e se estendeu 

a outros campos. É interessante, por exemplo, na Literatura, confrontar o entusiasmo do escritor 

Fernando Pessoa quanto à doutrina liberal (PESSOA, 2007) com o ceticismo de José Saramago 

ao denunciar os princípios liberais e o capitalismo de pele dura (FUNDAÇÃO JOSÉ 

SARAMAGO).  

Origem do marxismo ecológico 

Quase é desnecessário dizer que as origens do marxismo ecológico são encontradas nas 

obras de Marx e Engels. São diversas citações direcionadas ao estudo da teoria econômica, à 

proposição de uma nova forma de enxergar a natureza e a críticas ao modo de produção 

capitalista. Vejamos apenas algumas destas passagens. 

Em uma obra de Economia Política, como O Capital, não poderiam faltar referências à 

terra e aos recursos naturais como fatores de produção. Assim, é interessante observar como a 

influência da fertilidade do solo na formação da renda foi meticulosamente discutida por Marx, 

inclusive com a utilização de tabelas analíticas e cálculos (MARX, 2017, p. 734 – 758). 

Marx também parece antecipar algumas concepções próprias do século XX quanto a 

uma nova relação entre o homem e a natureza. Nos Manuscritos econômico filosóficos, obra de 

sua juventude, ele já citava “o naturalismo integral do homem e o humanismo integral da 

natureza”, ou seja, a perfeita união entre homem e natureza (MARX, 2001, p. 140). Essa visão 

integradora foi reforçada em sua fase madura, quando, em O capital, definiu o trabalho, 

categoria central de sua teoria, como “[…] um processo entre o homem e a natureza, processo 
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este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a 

natureza.” (MARX, 2013, p. 326, grifos nossos). 

Até mesmo o conceito de desenvolvimento sustentável já se mostrava presente no 

pensamento marxiano: “[…] as sociedades contemporâneas reunidas não são proprietárias da 

Terra. São apenas possuidoras, usufrutuárias dela, e, como boni patres familias [bons pais de 

famílias], devem legá-la melhorada às gerações seguintes” (MARX, 2017, p. 868, grifos 

nossos). Comparado ao Brundtland Report de 1987, fica evidente como Marx não só antecipou 

como também ultrapassou a definição moderna de que “desenvolvimento sustentável é aquele 

que satisfaz as necessidades atuais sem comprometer a capacidade das gerações futuras […]”  

(CMMD, 1991, p. 9, grifos nossos). 

Marx e Engels também fizeram críticas contundentes à economia capitalista da época, 

apontando para a exaustão dos recursos naturais e o aprofundamento das desigualdades. Neste 

sentido, destaca-se a denúncia da fome que assolou a Irlanda entre 1845 e 1849, provocando a 

morte ou emigração de milhões de pessoas, mas sem acarretar o menor prejuízo à riqueza do 

país (MARX, 2013, p. 948). 

Outra crítica a se destacar, feita há mais de 150 anos, parece referir-se profeticamente 

ao agronegócio contemporâneo: 

 

E todo progresso da agricultura capitalista é um progresso na arte de saquear não só o 

trabalhador, mas também o solo, pois cada progresso alcançado no aumento da 

fertilidade do solo por certo período é ao mesmo tempo um progresso no esgotamento 

das fontes duradouras dessa fertilidade. […]. Por isso, a produção capitalista só 

desenvolve a técnica e a combinação do processo de produção social na medida em 

que solapa os mananciais de toda a riqueza: a terra e o trabalhador (MARX, 2013, p. 

713). 

Em uma outra crítica, influenciado pelos estudos do químico alemão Justus Von Liebig 

(1803 – 1873), Marx sugeriu os conceitos de metabolismo social e ruptura metabólica, os quais 

seriam retomados pelos teóricos marxistas apenas no decorrer do século XX: 

 

Por outro lado, a grande propriedade do solo reduz a população agrícola a um mínimo 

em diminuição constante e opõe-lhe uma população industrial cada vez maior, 

aglomerada em grandes cidades, gerando assim as condições para uma ruptura 

irremediável no metabolismo social, prescrito pelas leis naturais da vida; dessa 

ruptura decorre o desperdício da força da terra, o qual, em virtude do comércio, é 

levado muito além das fronteiras do próprio país. (Liebig.) (MARX, 2017, p. 906, 

grifos nossos) 
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As denúncias sobre a exploração irracional e desenfreada dos recursos naturais também 

foram feitas por Engels, que, além de citar alguns exemplos históricos de danos ambientais 

provocados pelo homem, alertava sobre as vinganças da natureza: “contudo, não nos deixemos 

dominar pelo entusiasmo em face de nossas vitórias sobre a natureza. Após cada uma dessas 

vitórias a natureza adota sua vingança” (ENGELS, 1876). 

Construção do marxismo ecológico 

Uma vez que Marx e Engels fizeram diversas citações sobre o tema, cabe questionar o 

porquê de a crítica ecológica ter sido negligenciada por tanto tempo pelos pensadores marxistas. 

Para Foster (2015), o principal motivo encontra-se na cisão entre marxismo ocidental e 

marxismo soviético ocorrida nos anos 1930. Sob o regime stalinista, o estudo das ciências 

naturais experimentou grandes avanços, mas se manteve cerceado pelo dogmatismo; no 

ocidente, principalmente com a Escola de Frankfurt, privilegiou-se a discussão de questões 

éticas, distanciando-se da ecologia científica. 

As ideias marxianas só foram revalorizadas entre as décadas de 1950 e 1970 com o 

desenvolvimento de um novo movimento ambientalista, que resgatou principalmente o conceito 

de falha metabólica proposto por Marx. Na década de 1980, a denominada “Nova Esquerda” 

procurou inserir na análise de categorias marxistas elementos do “pensamento verde”, inclusive 

noções malthusianas que foram criticadas por Marx (FOSTER, 2015). 

No final dos anos 1980, James O’Connor (1930 – 2017), economista marxista, fundou 

o jornal Capitalism Nature Socialism. Entretanto, para ele, que negava a importância da 

ecologia nas obras de Marx, os conceitos ecológicos deveriam ser simplesmente juntados, “à 

maneira de um centauro”, às classes marxianas. Na década de 1990, Paul Burkett admitiu o 

contexto ecológico presente do pensamento de Marx. Assim, O’Connor representa o 

“ecossocialismo de primeira fase”, enquanto Burkett inaugura o “ecossocialismo de segunda 

fase” ou o “marxismo ecológico” (FOSTER, 2015).  

Dentre os autores contemporâneos que constroem o pensamento marxista ecológico, 

destacamos: John Bellamy Foster, nascido em 1953, é professor do Departamento de 

Sociologia da University of Oregon (USA) e autor, dentre outros, do livro A Ecologia de Marx: 

materialismo e natureza; Elmar Altvater (1938 – 2018) foi professor de Economia Política na 

Universidade Livre de Berlim e um dos editores da revista Kapitalstat na década de 1970; Jean-
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Marie Harribey, nascido em 1948, é professor na Universidade de Montesquieu (França) e 

colaborador do Dictionnaire Marx contemporain. 

Considerado um “ecossocialista da primeira fase”, James O’Connor (1930-2017) foi 

professor do departamento de sociologia da Universidade da Califórnia, autor, dentre outras 

obras, de USA: A Crise Fiscal do Estado Capitalista e fundador da influente revista científica 

Capitalism, Nature Socialism. Joan Martinez-Alier, nascido em 1939, é professor de 

Economia da Universidade Autônoma de Barcelona. É autor de Economia ecológica: energia, 

ambiente e sociedade e O ambientalismo dos pobres: estudo de conflitos ecológicos e 

avaliação. Coordena a construção de um atlas mundial de movimentos de justiça e resistência 

ambiental, o ejatlas.org63.  

Por fim, o sociólogo ambientalista mexicano Enrique Leff, nascido em 1946, professor 

da Universidad Nacional Autônoma de México e coordenador da Red de Formación Ambiental 

para América Latina y el Caribe do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA). Ele busca a articulação das ciências naturais e sociais, bem como a elaboração de 

conceitos-chave referentes a saber e racionalidade ambientais. 

Algumas ideias do marxismo ecológico 

Enquanto o marxismo clássico discute exaustivamente a primeira contradição entre 

capital e trabalho, o marxismo ecológico se debruça sobre uma segunda contradição do 

capital, pela qual a intensa atividade econômica levaria à exaustão dos recursos naturais e, 

consequentemente, comprometeria a própria capacidade de acumulação do capital, condição 

essencial à sua existência: 

 

El problema no era solo que la inversión de los capitalistas en su búsqueda de 

ganancias aumentaba la capacidad productiva, mientras que la explotación del trabajo 

disminuía el poder adquisitivo de las masas. Esta era la primera contradicción del 

capitalismo. Había una segunda contradicción. La economía capitalista industrial 

socavaba sus propias condiciones de producción ([James O’Connor] debería haber 

dicho, en mi opinión, las condiciones de existencia o las condiciones de vida, y no 

solo las condiciones de producción). Había agotamiento de recursos naturales, se 

introducían tecnologías peligrosas como la energía nuclear, había nuevas formas de 

                                                           
63  O site mostra conflitos ambientais em todo o mundo. Em Rondônia, denuncia o assassinato, em 2016, de 

Nilce de Souza Magalhães (Nilcinha), líder do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e a invasão por 

mineradores das terras dos índios Cinta Larga. É importante que seja conhecido por todos interessados em 

questões ambientais. 
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contaminación, y el capitalismo no tenía los medios para corregir tales daños (ALIER, 

2017). 

 

Para Foster (2015), essa segunda contradição, introduzida por O’Connor nos anos 1980, 

já estava latente no pensamento de Marx, para quem “a correlação de fluxos materiais 

(relacionados com o valor de uso) e de trabalho (relacionados com o valor de troca) leva a uma 

intensa contradição entre os imperativos da resiliência ambiental e o crescimento econômico”. 

Um exemplo bastante atual sobre a manifestação dessa segunda contradição do capital 

é dado pela revista Nature Climate Change. Professores e pesquisadores da Coppe/UFRJ, UnB 

e UFMG concluíram que o Brasil pode perder cerca de 5 trilhões de dólares até 2050 se não 

cumprir acordos internacionais sobre aquecimento global. As metas estabelecidas estão 

ameaçadas devido a retrocessos na política ambiental decorrentes de concessões feitas pelo 

governo Temer em troca de apoio político  (ROCHEDO et all, 2018). Além da flagrante questão 

ética, ao exaurir no presente os recursos naturais, o capital arrisca no futuro a sua própria 

capacidade de acumulação. 

Conforme vimos anteriormente, alguns escritos de Marx já sugeriam o ambiente como 

categoria sociológica. A reforçar esta ideia, mais de um século depois, Leff (2001, p. 224) 

conclui que o “[…] o ambiente não é, pois o meio que circunda as espécies e as populações 

biológicas, é uma categoria sociológica (e não biológica) […]”. 

Em complemento, Altvater (2007), entende que a natureza hoje representa uma entidade 

econômica e não mas ecológica. Entretanto, continua preterida pela ciência econômica apesar 

das teorias que prometem “lidar com recursos naturais escassos sem prejudicar a natureza”. 

Os conceitos de metabolismo universal da natureza e falha metabólica emergem 

diretamente do pensamento marxiano e são aprofundados por estudiosos contemporâneos. Eles 

permitem, segundo Foster (2015) entender e modelar a “complexa relação entre sistemas sócio 

produtivos, particularmente o capitalismo, e os sistemas ecológicos maiores nos quais estão 

inseridos”. 

No século XIX Marx se valeu desses conceitos para criticar a agricultura capitalista 

causadora da perda de nutrientes essenciais ao solo; hoje, o marxismo ecológico os utiliza para 

analisar diversas questões de sustentabilidade, em especial a do metabolismo do carbono. 

Para Altvater (2007), a criação de valor e mais-valia, fatores que impulsionam o 

capitalismo a níveis ilimitados, leva a um “fetichismo do crescimento” que dirige as relações 
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sociais em detrimento das questões ambientais. Entretanto, Harribey (2001) questiona se tal 

motivo seria o único responsável pela fragilização dos ecossistemas; após lembrar que mesmo 

sociedades pouco evoluídas exauriram a fertilidade do solo, o autor conclui que a superação do 

capitalismo é necessária mas não suficiente para enfrentar os desafios ecológicos, pois nem a 

planificação nem o mercado conseguem mediar presente e futuro. 

A demonstrar a atualidade e importância desses conceitos, GLOBAL FOOTPRINT 

NETWORK (2018) informa que em apenas sete meses a humanidade consumiu todos o 

recursos que o planeta poderia fornecer de forma sustentável durante 2018, ou seja, 

consumimos mais do que podemos produzir. E a data em que entramos neste “cheque especial”, 

conhecida como “the Earth overshoot day” (“o dia da sobrecarga da Terra”), está se 

antecipando a cada ano: em 1975 foi em 28 de novembro; em 2018, 01 de agosto. 

Para a teoria marxista, a economia política clássica “tratava as condições naturais de 

produção (matéria-prima, a energia, a fertilidade do solo etc.) como ‘brindes da natureza’ para 

o capital”. A esta falsa noção, o marxismo ecológico responde com uma crítica à “gratuidade” 

dos recursos naturais, condenando a atitude de ver a limitação de recursos como mero 

obstáculo a ser transposto, o que “conduziu inexoravelmente a uma falha metabólica, minando 

sistematicamente as bases ecológicas da existência humana” (FOSTER, 2015). 

Em uma espécie de mea culpa referente à antiga noção de gratuidade, a teoria econômica 

neoclássica procurou internalizar os custos decorrentes da degradação ambiental mediante a 

negociação de “taxas ou licenças para poluir”. Novamente o marxismo ecológico dirige outra 

crítica à “valoração” dos recursos naturais. Para Harribey (2001), trata-se de uma 

sustentabilidade fraca”, pois, dentre outros motivos, “só faz intervir uma penalidade monetária 

da poluição quando o limiar de depuração dos ecossistemas é ultrapassado”. 

Prossegue o mesmo autor que a tentativa de associar um valor intrínseco aos recursos 

naturais é descabida. Se a luz do sol ou o ar puro tivessem um “preço econômico”, este seria 

infinito, o que constitui um contrassenso. Em outras palavras, “o preço do trigo não contém o 

valor da luz solar, […] nem toda riqueza é valor”, pois o valor da natureza extrapola ao domínio 

econômico, remetendo ao ético e ao político. 

Por fim, mas sem esgotar o tema, o marxismo ecológico busca desmitificar a pobreza 

como causa dos problemas ecológicos, conforme é recorrentemente alegado por organismos 

internacionais, especialmente o Banco Mundial. Na verdade, afirma Altvater (2007), o “rastro 

http://www.overshootday.org/#_blank
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ecológico” dos ricos é muito maior que o dos pobres. Por exemplo, em 1999, a emissão de CO2 

de um norte-americano médio (20,2 toneladas) foi mais de dez vezes superior à de um 

brasileiro. 

Um outro exemplo que desmonta esse mito vem de estudo já citado. Segundo a 

GLOBAL FOOTPRINT NETWORK (2018), a utilização dos recursos naturais se dá de modo 

extremamente desigual. Se todos consumissem como os norte-americanos, a humanidade 

precisaria de cinco planetas, mas no padrão de vida dos indianos 70% da Terra seriam 

suficientes. 

Conclusões 

O marxismo ecológico, assim como o marxismo clássico, constitui uma elaborada teoria 

de interpretação da realidade, seja no campo do meio ambiente ou não. Ele nos permite ir além 

da simples relação causa/efeito proposta pelos positivistas ou do individualismo metodológico 

que busca um entendimento reducionista. 

Ao mesmo tempo, aplicar a dialética histórico materialista, método próprio do 

marxismo, não é tarefa fácil, pois, em geral, estamos arraigados a outras concepções teóricas. 

Some-se a isto a dificuldade de aceitação do método marxista por força de razões ideológicas, 

pois “a teoria social de Marx vincula-se a um projeto revolucionário” (NETTO, 2009). 

Essa dupla constatação sobre as motivações e obstáculos à utilização do método 

marxista leva-nos, então, a questionar: como aplicar o marxismo ecológico na educação 

ambiental? 

Antes de nossa própria resposta, até para fundamentá-la, lembremos de Marx (1845, 

grifos nossos) ao afirmar que “as circunstâncias são transformadas precisamente pelos seres 

humanos e que o educador tem ele próprio de ser educado”. E, também, de Vigotski (2010), 

que entende como condição para o desenvolvimento infantil a preexistência no meio de uma 

“forma final ou ideal”. 

Destarte, somos levados a concluir que a aplicação do marxismo ecológico na educação 

ambiental deve ter como ponto de partida a formação do próprio educador, o qual deve 

desenvolver uma consciência ecológica crítica que servirá de forma final ou ideal para os 

educandos. 
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Para desenvolver essa consciência ecológica crítica, o professor deverá ver na educação 

ambiental mais do que a simples transmissão de ensinamentos práticos, como o descarte correto 

do lixo, os quais são importantes mas não suficientes para o trabalho educativo. Mais do que 

isto, ele precisará refletir dialeticamente sobre o que leva ao excesso de lixo (hábitos de 

consumo, procedimentos industriais, políticas públicas inadequadas, etc.), bem como incentivar 

a discussão de soluções mais amplas e eficazes.  

Conhecer os fundamentos do marxismo ecológico também permitirá ao professor levar 

à sala de aula uma discussão mais rica sobre as questões ambientais contemporâneas, como 

aquelas apresentadas ao longo do artigo. 

Para finalizar, acreditamos que a educação tem um papel fundamental no futuro do 

planeta. Inspirados na primeira lei da dialética, cremos que somente quando houver uma massa 

crítica de homens e mulheres discutindo seriamente os problemas ambientais é que será possível 

uma mudança qualitativa no sentido de estabelecer uma nova relação entre a humanidade e a 

natureza.  

Durante décadas, capital e trabalho travam um embate e o trabalhador foi por demais 

resiliente a ponto de arriscar sua própria humanidade. Uma nova contradição entre capital e 

natureza está em curso. Terá a natureza a mesma resistência do trabalhador? 
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RESUMO: O objetivo geral deste artigo é apresentar análise comparada do livro Capão Pecado de Ferréz e letras 

de rap nacional de grupos como Racionais Mc’s, Facção Central. Neste caso o percurso analítico oportuniza o 

enlace entre literatura e rap situando ambos no contexto da produção artística e social. Observamos um intenso 

diálogo entre elementos que constituem o enredo de Capão Pecado e dos raps. Autor, temática, linguagem, 

discurso e intertextualidade são conceitos que orientam nossa comparação de rap e literatura. A comparação entre 

as obras,distintas em suas formas, possui algumas aproximações que dizem respeito principalmente ao contexto 

social e estético em que se encontram. Perceberemos também que Ferréz utiliza algumas ferramentas de construção 

estética comuns no âmbito do rap. Como referencial teórico, as relações entre literatura e sociedade pensadas por  

Antonio Candido se mostram coerentes com as condições de produção de Ferréz e dos raps. 

Palavras-chave: Literatura. Rap. Capão Pecado. 

ABSTRACT: The general objective of this article is to present compared analysis of the book Capon Sin of Ferréz 

and national rap letters of groups as rational Mc's, Central faction. In this case, the analytical course ABTT the 

link between literature and rap, both in the context of artistic and social production. We observe an intense dialogue 

between elements that constitute the plot of capon sin and raps. Author, thematic, language, speech and 

intertextuality are concepts that guide our comparison of rap and literature. The comparison between the works, 

distinct in its forms, has some approximations that relate mainly to the social and aesthetic context in which they 

meet. We will also realize that Ferréz uses some common aesthetic construction tools in the context of rap. As a 

theoretical reference, the relations between literature and society thought by Antonio Candido are consistent with 

the conditions of production of Ferréz and raps. 

Keywords:Literature. Rap. Capão Pecado. 

 

Primeiros contatos 

Nosso trabalho se divide em três partes que se constituem de forma concêntrica. Em 

primeiro lugar levantamos alguns questionamentos sobre o autor, quer dizer, aquilo que diz 

respeito à sua trajetória, pois acreditamos que Ferréz possui uma ligação muito íntima com 

Capão Pecado, afinal a obra trata justamente daquilo que o autor conhece de melhor, o mundo 

que vive, a periferia, Capão Redondo em São Paulo. 

Em seguida, discutiremos o interior da obra, isto é, aspectos referentes à constituição da 

obra em si. Capão Pecado, enquanto ficção, se constitui de forma incomum chamando atenção 

por sua linguagem que busca no dialeto dos guetos, da boca dos ladrões, assaltantes, assassinos 
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e demais personagens comuns importar para o enredo um pouco do espaço urbano real que a 

obra empresta como palco. 

Para finalizar demonstramos a comparação da narrativa com letras de rap. Tomando 

corpo na parte final deste artigo, rap e literatura dançam diante do leitor com agressividade e 

um pouco de violência verbal.  

Pisando em Capão 

Rael, personagem protagonista, mora com a mãe e tem uma relação conturbada com o 

pai. O espaço da narrativa é Capão Redondo, bairro da Zona Sul de São Paulo, local de intensos 

conflitos sociais que também tem sua presença carimbada em Capão Pecado de Ferréz. Da 

combinação de um triângulo amoroso e dos demais conflitos internos da obra temos uma 

exploração corrente de elementos como a violência e sociedade.  

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. (CUNHA, 2017, p.1298) 

 

Embora essas personagens coexistam pacificamente num espaço de miséria, entram em 

rota de colizão durante toda a narrativa, aliás, note-se que o fim das personagens são 

invariavelmente por mortes brutais, como enforcamento, morte por arma de fogo ou arma 

branca.  

Em segundo lugar, a construção narrativa possui uma característica peculiar de 

pigmentar o texto com aspectos e luzes advindas do rap enlaçando a estética da literatura 

marginal que Ferréz propaga em suas obras. A relação periferia-literatura ganha força e forma 

desobstruindo parte por parte ou iniciando esse processo com vistas a modificar o cânone e 

obviamente a própria concepção de literatura, até mesmo no ensino e toda sua extensão. 

Mas Capão Pecado se assenta sob uma temática comum, quase tradicional da nossa 

literatura. A relação amorosa entre personagens acontece em meio a toda violência, e como que 

de forma proposital, não consegue se livrar dessa violência quase animalesca como ao tratar da 

relação sexual entre Rael e Paula (CUNHA, 2017). 

Que importa a autoria? 
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Algumas pesquisas acadêmicas posicionam Capão Pecado sob a vertente da 

autobiografia. De fato, há coincidências na trajetória de Ferréz e de Rael, personagem principal. 

Ambos são leitores declarados, tiveram empregos semelhantes, enfim, semelhanças que numa 

pesquisa com o viés da autorrepresentação são profundos. Outras pesquisas buscam na 

antropologia uma ponte para a compreensão de autores como Ferréz e outros considerados 

marginais.64  

Além disso, Ferréz é um sujeito compromissado com sua classe, ou melhor, com o seu 

território de vivência: a periferia. Fundou um grupo intitulado 1DaSul, que virou marca e 

trabalha com vestuário, livraria, música, projetos sociais, cinema divulgando prioritariamente a 

cultura e a perspectiva da periferia. Ferréz busca levar, numa atitude política, bens culturais que 

tradicionalmente são negligenciados as camadas periféricas da população. 

Queremos reforçar a ideia de que a trajetória do autor deve ser considerada, desde que 

importe na compreensão global da obra. No caso de Ferréz é estranho olhar para sua biografia 

e sua própria condição atual e não refletir sobre como isso interfere ou não na obra. Não como 

objeto de análise, mas como aspecto relevante ao interpretar a narrativa advinda de 

determinadas condições de produção no tempo ou no espaço. 

A postura sempre vigorosa de Ferréz inclusive ao responder a entrevistas é comparada 

justamente com a metodologia artística de rappers como forma de expressão política que a arte 

pode vir a possuir: 

 

Veja-se o caso do Racionais MC ́s. Para o público da periferia, o caráter de 

afirmação identitária e o tom confessional que as letras sugerem, reforçam a 

eficácia do procedimento de construção de uma auto-imagem afirmativa que 

se faz na contramão das representações oficiais da juventude das periferias 

metropolitanas, dividida nos discursos correntes dos mass media entre as 

“vítimas indefesas” – e cuja defesa seria impossível, pela inoperância crônica 

do Estado e pela virulência do crime organizado – ou agentes da própria 

violência, “maus por natureza”, ainda uma vez irrecuperáveis para o convívio 

social. (RODRIGUEZ, 2004, p.64) 

Ao mesmo tempo em que esse autor periférico narra sua periferia, e vai pintar sua obra 

com miséria, criminalidade, desemprego e demais mazelas sociais apresenta o resultado para 

sua comunidade apontando caminhos possíveis, principalmente para os jovens. Isto porque a 

                                                           
64  Ver dissertação: “Literatura Marginal”: Os escritores da periferia entram em cena de Érica Peçanha 

Nascimento, FFLCH, São Paulo, 2006. 
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1DaSul oferece livros a preços baixíssimos, garantindo que jovens o leiam e tenham os 

primeiros contatos com um livro, exatamente uma obra que podem se ver, talvez. 

É por isso que esse autor trabalha na perspectiva integradora e coletiva. Assumindo uma 

função social que pode ser colocada em dúvida quanto a validade, mas que cumpre uma 

modalidade repleta de críticas e elogios e que exige o devido estudo e pesquisa. 

Para não dizer que não falei da obra: Narradores e discurso a serviço da coletividade 

A narrativa possui diversas histórias nas suas breves 190 páginas e diversos 

personagens que aparecem e desaparecem do texto. Além disso, o livro é composto também por 

textos de autores marginais ligados ao hip-hop, intercalando a narrativa e esses textos que 

possuem um caráter de manifesto. Esse forma de produção se assemelha a construção dos raps 

que se utilizam de escritas e vozes coletivas em suas canções. 

É bem verdade que a estigmatização histórica das camadas populares, principalmente 

negra, é acompanhada também pela estigmatização de suas manifestações artísticas. Se na 

década de 60 e 70 as canções de protesto eram censuradas, na contemporaneidade alguns grupos 

de rap já sofreram censura acusados de apologia à violência.65 Dito isto, a literatura marginal 

seria um canal transmissor da cultura da periferia, da estética verbal do rap? Capão Pecado 

prova que é possível. 

Seriam narradores ou seriam personagens? Outraversão, Ratão, Negredo e Garret são 

artistas do movimento hip hop e emprestam para Capão Pecado esses depoimentos como se a 

narrativa fosse a vitrine que possibilita a exposição de seus gritos de denúncia, tal é o caráter 

dos pequenos textos. Desse modo, Capão Pecado, podemos dizer que tem esse viés coletivo 

pois coloca junto do enredo esses manifestos de rappers e adiciona à narrativa uma característica 

de produção diferente que somente a relação rap e literatura está sendo capaz de propor. Isso 

por si só é uma discussão importante que Capão Pecado suscita na crítica literária. Analisar essa 

ferramenta de construção narrativa pode fazer estender o campo de análise no qual os estudos 

literários lançam mão sob uma obra literária. 

                                                           
65  Em 2000, a exibição do clipe da música Isso aqui é uma guerra do grupo de rap Facção Central foi 

vetado com base em representação feita pelo Ministério Público de São Paulo 

(www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u1598.shtml)  
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Rap e Capão Pecado: breves comparações 

RAP é a sigla para Rhythm and Poetry. Surge em meados da década de 1970 nas 

periferias de Nova Iorque, assim como o graffiti (grafito, pinturas em paredes) e o break (dança 

de rua) faz parte do movimento Hip Hop, cultura urbana e expressão artística ligada às camadas 

negras da sociedade. É o gênero musical desse movimento. Sempre esteve relacionado a 

denúncia da violência policial nas periferias, sistema carcerário dentre outras realidades 

vivenciadas pelas camadas populares. 

É preciso reafirmar que o rap é uma manifestação artística estigmatizada desde o berço. 

Além de ser arte oriunda das classes pobres e negras se expressa com uma linguagem, seja física 

ou verbal, agressiva, com frequentes usos de coloquialidades e palavrões. 

Nas aulas de literatura brasileira das décadas de 1960 e 70, poucos são os currículos que 

não incluem as canções de protesto desse período. Ninguém questiona, por exemplo, a 

importância de se estudar o tropicalismo na percepção da literatura contemporânea. 

 

Outro aspecto a ser associado a tal reflexão é o das relações entre formas de 

expressão da palavra cantada e dos circuitos de leitura e escrita nas 

comunidades urbanas mais pobres. Embora haja um considerável volume de 

estudos sobre trânsitos entre literatura e formas de canção popular urbana, 

ainda escasseiam as investigações que procurem articular – seja contrastando, 

seja aproximando – o rap e a literatura dos “novos marginais”. (RODRIGUEZ, 

2004, p.54) 

 

Por isso, enxergar o rap também como uma forma de canção popular pode ser um 

caminho metodológico para romper definitivamente com a escassez de estudos literários desse 

ramo. (NASCIMENTO, 2011).  

Ferréz lançou em 2003 pela 1DASUL Fonográfica o disco Determinação, que conta 

com a participação de Arnaldo Antunes e Chico César. As portas que se abrem ao adentrar o 

universo do rap são diversas, seria um desperdício não considerar essas formas principalmente 

ao tratar dessas obras como as de Ferréz e outros autores que se situam no campo marginal. 

Pois a relação destes com a periferia e sua cultura são gritantes no texto literário.  

A literatura comparada teve o que chamamos de uma virada ideológica a partir da década 

de 1990 quando se aproximou dos estudos culturais ampliando a discussão na crítica literária 

para focos até então invisíveis como a força política dos textos. Feminismo, pós-colonialismo, 
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identidade se transformam em quesitos de análise literária. (ARAÚJO, 2017). Embora os 

chamados sujeitos subalternos tenham de fato entrado em cena no debate crítico e na academia, 

esse avanço caminha ainda em passos lentos. Tal é o exemplo dos estudos sobre literatura e o 

rap. Tentaremos na medida do possível contribuir para o fortalecimento desse campo de estudos.  

O rap passou em Capão Pecado 

 Para maioria das pessoas o dia começa com um café da manhã. Em Capão Pecado Rael 

acorda todo dia cedo para ir trabalhar. Mas chamamos a atenção das primeiras páginas do livro 

e nos deparamos com a seguinte situação: “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).   

 Em apenas três linhas podemos extrair muitas misérias: dependência química, falta de 

moradia, fome. E na música Um homem na estrada66 temos uma passagem semelhante e tão 

chocante quanto a de Capão Pecado: 

 

Não acredita no que vê,  

não daquela maneira, 

Crianças, gatos, cachorros disputam palmo a palmo, 

Seu café da manhã na lateral da feira. 

No trecho de Capão Pecado não podemos perceber se outros seres disputam o lixo 

revirado, mas certamente é possível imaginar. Pode tratar-se de um eufemismo da obra que ao 

dialogar com a música, retira crianças, gatos, cachorros, o que não diminui o tamanho da 

condição sub-humana de quem fala. O cartão de visitas da periferia é cruel mas veremos que 

pode sempre piorar. Esse trecho demonstra bem o que vamos encontrar em Capão Pecado.  

Flagramos o som da narrativa. Quase não há nenhuma referência a outro gênero musical 

na obra que não seja o rap. A preferência declarada está quando “Foi até sua cômoda, pegou o 

disco Raio X do Brasil dos Racionais Mcs e colocou na vitrola antiga que foi a única coisa que 

sua mãe deixou antes de abandoná-lo” (FERRÉZ, 2013, p.143) ou em “o som, antes de ser 

                                                           
66 Um homem na estrada – Racionais Mc’s. 
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interrompido por motivo de perfuração a bala, bradou o último verso: “não confio na polícia 

raça do caralho” (FERRÉZ, 2013, p.166), este que é outro trecho da música Um homem na 

estrada. 

A trilha sonora da narrativa é o rap e também é do eco da bala. Ao longo da narrativa 

notamos uma preocupação em apresentar de forma quase que especializada conhecimentos 

bélicos. A presença de armas de fogo é constante. “Burgos nada respondeu, puxou uma pistola 

italiana Beretta calibre 22 LR 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). - Revólver calibre 38, cano de duas polegadas, revólver 19 calibre 357, Magnum em 

aço inoxidável, cano de duas polegadas, mas tá faltando a espingarda. *(FERRÉZ, 2013, p.112) 

No trecho acima, Burgos, o assassino de aluguel da narrativa vai às compras com 

Turcão, “ex-policial que comandava o tráfico na área”. E no trecho abaixo, inicia o assassinato 

de Seu Oscar, o dono da empresa em que Rael trabalhava: “Burgos o rendeu facilmente com 

uma pistola F.N modelo 1903 calibre 9mm, que fora desenhada para o Exército belga” 

(FERRÉZ, 2013, p. 177).  

Percebe-se que é escolhido um personagem para encarnar e dominar tudo que toca no 

assunto armas. Um profundo conhecedor capaz inclusive de até mesmo utilizar esses 

conhecimentos para escrever um rap com tal conteúdo. Sem citar o “Rap das Armas” de Cidinho 

e Doca que ficaram famosos com o filme Tropa de Elite, são vários raps que envolvem armas 

de fogo ou menções a ações violentas em suas composições. Vejamos os trechos bélicos a seguir 

como exemplificação: 

A primeira faz bum, a segunda faz tá 

Eu tenho uma missão e não vou parar 

O meu estilo é pesado e faz tremer o chão 

Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição67 

 

Eu tô com dois reféns, 

uma na agulha, mais doze no pente, 

                                                           
67  Capítulo 4 versículo 3 – Racionais Mc’s. 
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uma UZI, uma Glock na cabeça do gerente.68 

 

Hoje deus anda de blindado, cercado e protegido por dez anjos armados (..) 

a pomba branca tem dois tiros no peito.69 

  

A agressividade das letras é de fato um fator que choca ao mesmo tempo que revela 

muito do universo do rap e da literatura marginal através de Capão Pecado. As descrições 

violentas que a obra traz pode ser compreendida como uma forma de ser visto (lido) pois 

normalmente não seria. 

Note-se o tom ameaçador e consciente do discurso, e a ameaça junta-se à 

consciência de que a violência e a criminalidade são, em grande parte, 

consequências do processo histórico brasileiro, ou seja, vive-se hoje o 

desdobramento da relação entre a casa grande e a senzala. (NASCIMENTO, 

2011, p.235) 

A pergunta que se faz narrador e rappers pode ser: será que iam me perceber se não 

causasse algum choque? Tal é a dedicatória do livro: “Querido sistema, você pode até não ler, 

mas tudo bem, pelo menos viu a capa”. Entendemos aqui a capa como a imagem que se 

transmite com uma linguagem tão agressiva, a agressividade deve ser resultado da 

agressividade que o rap e os marginais da obra são deslocados e colocados no quarto de despejo, 

para usar a metáfora que dá título ao livro de Carolina Maria de Jesus70, tão marginal quanto 

Capão Pecado. 

Mais interessante ainda é o destino que Rael recebe. Após organizar com Burgos o 

assassinato de seu ex-patrão, acaba preso. E o jovem que conseguiu por toda a narrativa se 

esquivar do crime diferentemente de muitos de seus amigos se vê diante do cárcere reforçando 

a ideia do ciclo de violência que a obra atinge. “Rael sentiu uma dor horrível quando o seu 

colega de cela enfiou a caneta em seu ouvido, ele só arregalou os olhos e pensou em seu filho, 

Ramon, Seu corpo foi retirado da cela pela manhã e encaminhado ao IML” (FERRÉZ, 2013, 

p.181). A morte trágica de Rael se assemelha ao verso abaixo:  

                                                           
68  Click Clack – Mag. 

69  Hoje deus anda de blindado – Facção Central. 

70 Quarto de Despejo: diário de uma favelada – Carolina Maria de Jesus, Edição Popular, São Paulo, 1963. 
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Ir na ponta do pé, no cagueta dormindo, 

Por a bic, dar um tapa, rasgar o ouvido71 

 

Lembramos que a semelhança se assenta no fato de que Rael é morto exatamente porque 

seu comparsa, Burgos, temia ser preso pelo assassinato de seu Oscar e pede um favor ao primo 

que dividia cela com Rael na prisão. 

Vimos que a construção dessas comparações se entrelaça no uso indiscriminado da 

violência, seja física ou verbal e no caso dos versos de rap e da narrativa são verbais que 

retratam uma condição física.  

Encontramos em Capão Pecado essa ferramenta de ora reduzir ora ampliar o texto 

utilizando os diálogos possíveis com o rap, dando ao enredo uma característica própria da 

literatura marginal, essa estética coletiva de não se restringir somente ao campo da literatura 

em si, mas expandindo-se para aquilo que é tão ou mais familiar a periferia, ou seja, o rap se 

insurge na literatura. 

 

Considerações Finais 

Diante da análise é inegável a interpenetração do rap, seja sua forma ou conteúdo, em 

Capão Pecado. Importou-nos demonstrar de como os elementos de um e de outra manifestação 

artística se fundem de modo significativo na construção do enredo da obra. 

O comparativismo dos raps citados e do recorte analítico da obra nos permitem afirmar 

que a temática da violência é o fio condutor de Capão Pecado. Sobressaindo de modo autônomo 

as demais categorias analíticas da narrativa. Assim, a agressividade do discurso faz parte de um 

conjunto de elementos que caracterizam essa literatura marginal. 

A mudança, a alteração do foco de interpretação que essas obras oportunizam na crítica 

literária assumem a face de uma demanda ímpar nos estudos literários tanto no valor que é 

possível extrair de tais trabalhos como na real possibilidade de se enveredar nesse campo. 

A discussão sobre o autor/narrador e obra colocou-se de forma ainda tímida em nossa 

análise mas evidentemente nota-se que é necessário retomar a discussão do narrador enquanto 

                                                           
71 Front de madeirite – Facção Central. 
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ser social e até onde quer não interferir na obra. Ferréz é desses autores que não se restringem 

ao que está no livro. Suas intervenções vão além do texto e trazem uma série de debates que 

podemos e devemos suscitar ao nos depararmos com Capão Pecado e similares narrativos. 
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RESUMO: Este trabalho trata de pesquisa teórica sobre relações entre a economia liberal e a educação, 

expondo a Teoria do Capital Humano como ideário do capitalismo para uma formação a serviço da 

burguesia e de suas consequências na formação dos trabalhadores. Os postulados da Teoria do Capital 

Humano tiveram ampla influência no desenvolvimento das políticas, diretrizes e práticas educacionais 

no Brasil, e ainda o faz de forma revisada. Buscamos realizar uma busca do referencial teórico da 

formação da Teoria do Capital Humano e sua difusão. Para isso optamos pelo método do materialismo 

histórico-dialético entendido como um instrumento de captação dos fatos sociais, da realidade enquanto 

práxis e na interpretação que possibilite a intervenção transformadora da realidade e de novas sínteses 

no plano de conhecimento e no plano da realidade histórica. 

 

Palavras-chave: Educação – Capital humano- Economia 

 

ABSTRACT: This paper deals with theoretical research on relations between the liberal economy and 

education, exposing the Theory of Human Capital as an ideology of capitalism for training at the service 

of the bourgeoisie and its consequences in the training of workers. The postulates of Human Capital 

Theory had a great influence on the development of policies, guidelines and educational practices in 

Brazil, and still does so in a revised form. We seek to carry out a search of the theoretical reference of 

the formation of Human Capital Theory and its diffusion. For this we opted for the method of historical-

dialectical materialism understood as an instrument for capturing social facts, reality as praxis and in 

the interpretation that enables the transformative intervention of reality and new syntheses in the plane 

of knowledge and in the plane of historical reality. 

 

Keywords: Education - Human Capital- Economic 

 

Introdução 

As bases epistemológicas das relações entre economia e educação estão inseridas no 

contexto de transformações da sociedade capitalista e de suas relações de produção. Atualmente 

o debate passa pelo discurso novidadeiro de uma educação Pós-moderna e que se encontra 

vinculada as necessidades da produção do capital e “se fundamenta na articulação entre política 

e produção e cujo objetivo é educar o homem capaz de ajustar-se à produção racionalizada, 
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constituindo-se em uma das formas pelas quais a classe burguesa busca concretizar o seu projeto 

hegemônico” (KUENZER, 2002, p. 60).  

A educação e suas relações com a economia remonta a própria formação do Estado 

liberal capitalista, principalmente a partir da moderna teoria econômica formulada na segunda 

metade do XVIII, e que culmina em uma “velha-nova” postulação na contemporaneidade, 

disfarçadas nas bases conceituais do modismo pós-moderno e das novas exigências do capital 

e suas relações de produção. 

O liberalismo econômico e a educação 

O liberalismo enquanto um conceito econômico gerado a partir das relações capitalistas 

de produção tem suas raízes formadas durante os séculos XVIII e XIV como base da moderna 

teoria econômica. Seu principal precursor foi Adam Smith (1723-1790), com sua obra A riqueza 

das nações, publicada em 1776, onde o teórico formula um tratado sobre questões econômicas 

que abrangiam desde as leis de mercado, aspectos monetários, distribuição de rendimento da 

terra e várias recomendações politicas acerca da economia capitalista. 

Smith defendia a livre concorrência de mercado sem qualquer interferência do Estado, 

ou seja, o crescimento econômico seria guiado por uma “mão invisível”, onde o próprio 

mercado se autorregularia. Advogava também que todos os sujeitos em busca de lucrar ao 

máximo, acabariam por promover o bem-estar da sociedade, e que a defesa do mercado 

enquanto regulador da economia das nações seria o caminho para sociedade emergente - 

período de expansão do capitalismo industrial - contemplar maiores benefícios econômicos e 

sociais na ordem estabelecida, indiferentemente da ação do Estado. Esse seria o princípio 

máximo do liberalismo clássico, aonde o laissez-faire (livre iniciativa) conduziria a um maior 

rendimento do capital. Para Smith, o trabalho humano seria o fator primordial da riqueza das 

nações (teoria do valor-trabalho) sendo que a divisão do trabalho é fundamental no aumento da 

produção, onde os trabalhadores teriam que se especializar e enquadrar-se nas novas demandas 

do capital e no exercício de novas tarefas no processo produtivo. Esse princípio levaria ao 

aumento das habilidades pessoais dos trabalhadores, que por sua vez pouparia mais tempo na 

produção e no aparecimento de condições de novas técnicas e maquinas. (SMITH, 1983). 

A teoria econômica liberal de Smith tinha o princípio claro de que: 
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A produtividade decorre da divisão do trabalho, e esta, por sua vez, decorre 

da tendência inata da troca, que, finalmente, é estimulada pela ampliação dos 

mercados. Assim, é necessário ampliar os mercados e as iniciativas privadas 

para que a produtividade e a riqueza sejam incrementadas. 

(VASCONCELLOS, 2014, p.290) 

Fica claro que o papel do Estado na economia, deveria apenas ser o de zelador e protetor 

da sociedade enquanto manutenção das instituições e não interventor das relações de produção, 

de mercado do capital e das práticas econômicas. 

Outro teórico importante do liberalismo clássico é David Ricardo (1772-1823), que a 

partir das ideias de Adam Smith, formulou modelos econômicos aprimorando os ideais liberais, 

mesmo que de uma forma mais pessimista que Smith, também sustenta que o valor de um bem 

é igual ao trabalho utilizado para produzi-lo, mas com a ressalva de que o valor do produto 

deveria considerar os custos dos instrumentos e habilidades utilizados.  David Ricardo era 

defensor do livre mercado dentro das nações e entre as nações, admitindo que o melhor preço 

dos produtos é o alcançado no livre mercado, através das demandas de oferta e de procura, mas 

desconsidera como melhor salário, o alcançado pelas mesmas técnicas de produção, pois o valor 

de uma determinada mercadoria seria dado pelo trabalho necessário para produzi-la. Por outro 

lado, afirma que a relação de ganhos entre produção e trabalho não funcionaria para o 

trabalhador, pois nem sempre teria a posse do valor do produto produzido por ele (SOUZA, 

2007). 

Em relação as ideias liberais no que tange a educação, Adam Smith em sua obra A 

Riqueza das Nações, publicada em 1776, coloca as proposições de gastos governamentais para 

a educação dos indivíduos, visando torna-los mais produtivos e inseridos aos meios de produção 

capitalista e com aceitação das regras sociais existentes. Para autor, a modernização da divisão 

do trabalho, que eleva a produtividade e leva ao crescimento individual levaria a um 

“entorpecimento da mente”. Os trabalhadores passam a dedicar-se somente ao trabalho 

fazendo-os negligenciar outros aspectos da vida. Assim propõe que o governo deveria fazer 

algo para fugir da logica mercadológica: 

Embora as pessoas comuns não possam, em uma sociedade civilizada, ser tão bem 

instruídas como as pessoas de alguma posição e fortuna, podem aprender as matérias 

mais essenciais da educação- ler, escrever e calcular- em idade tão jovem , que a maior 

parte, mesmo daqueles que precisam ser formados para as ocupações mais humildes, 

tem tempo para aprende-las antes de empregar-se (...) Com gastos muito pequenos, o 

Estado pode facilitar, encorajar e até mesmo impor a quase toda população a 
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necessidade de aprender os pontos mais essenciais da educação. (SMITH, 1983, p. 

215) 

Smith não se preocupa em estabelecer os limites para uma “educação para todos”, 

encontrando justificativas para que esse processo não seja tão oneroso para o Estado, deixando 

também a cargo dos próprios indivíduos bancarem essa educação. Sua atenção não se volta para 

a importância da educação enquanto erradicação da marginalidade da classe trabalhadora, mas 

sim, pelas possibilidades do aumento da produtividade do capital a partir do aumento das 

habilidades do trabalhador. 

Alfred Marshall   em suas obras  “Principles of Economics The most valuable of all 

capital is that invested in human beings” e “The future of the working classes”, também se 

dedica as relações entre capital e educação. Marshall se perguntava até que ponto a classe 

trabalhadora poderia ascender, sem que o trabalho braçal deixasse de ser feito. Para ele qualquer 

indivíduo poderia chegar a um maior status social através da educação, e para isso, o Estado 

seria obrigado a financiar a educação para as crianças, dando dentro do possível, condições no 

avanço dos estudos para a classe trabalhadora.  

Marshall era defensor da livre concorrência e apontava a necessidade de iguais 

oportunidades entre os indivíduos, e que a educação e formação seria o ponto inicial, pois sem 

ela os indivíduos não teriam acesso a “civilização” e nem a participação do progresso da 

sociedade capitalista (PIRES, 2005). O que se coloca e uma questão de acesso e investimento 

em educação sejam para preparação dos indivíduos para exercerem uma suposta cidadania e 

igualdade de concorrência no mercado de trabalho, mas não retrata as contradições das 

desigualdades econômicas produzidas pelo capital. 

Mill, também propôs a necessidade de investimentos em instrução (educação) para a 

melhoria da produção de capital físico e humano. Para Mill, a produtividade do trabalho estaria 

limitada pelo conhecimento prévio dos trabalhadores, assim o aumento da produtividade do 

capital seria determinado pelo grau de conhecimento e habilidades adquiridas pelos 

trabalhadores. Desta forma qualquer melhoria na formação dos trabalhadores permitiria que 

com a mesma quantidade de trabalho pudesse se produzir muito mais, causando um duplo 

efeito: a) indireto: melhoria da capacidade dos trabalhadores para utilizar novas tecnologias do 

setor produtivo, levando a um aumento considerável da produção; b) direto: uma população 
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mais preparada (educada) poderia inovar mais, e como consequência a criação de novas 

maquinas e tecnologias mais produtivas; (MILL, 1982, p. 108) 

Além de defender a formação dos trabalhadores que por sua vez influenciaria nas 

relações econômicas, apregoava que a educação seria também necessária para formação de 

virtudes morais, que por sua vez manteriam a estabilidade econômica de um país. 

Representante da Escola de Chicago, Milton Friedman, ferrenho defensor da redução 

do papel do Estado na economia, em sua obra Capitalismo e liberdade, faz uma defesa da 

liberdade de empreendimento, associando capitalismo, democracia e o avanço da intervenção 

estatal a ameaça a democracia. Friedman, no entanto, ressalta aspectos positivos da educação 

como forma de desenvolvimento econômico e na proposição de uma certa equidade social. Para 

o autor existia uma indiscriminada responsabilidade do Estado em relação ao acesso à educação, 

onde a intervenção estatal pode ser interpretada de dois modos: 

(...) “efeitos colaterais”, isto é, circunstancias sob as quais a ação de um indivíduo 

impõe custos significativos a outros indivíduos pelos quais não e possível forçar uma 

compensação, ou produz ganhos substanciais pelos quais também não e possível 

forçar uma compensação- circunstancias estas que tornam a troca voluntaria 

impossível. O segundo e o interesse paternalista pelas crianças e por outros indivíduos 

irresponsáveis. “Efeitos laterais” e paternalismo tem implicações muito diferentes 

para a educação geral dos cidadãos e a educação vocacional especializada. 

(FRIEDMAN, 1984, p. 83) 

Para Friedman, o Estado estaria limitado a instrução e não a educação, onde deixa claro 

que “nem toda a instrução está relacionada com educação, e nem toda educação, com a 

instrução” (FRIEDMAN, 1984, p.83). Sua proposição e de delimitar a educação básica a cargo 

do Estado, e deixando os níveis médios e superiores por conta do financiamento individual, ou 

seja, para se alcançar um maior nível de conhecimento seriam necessários os próprios 

indivíduos investissem em si mesmos, pois qualquer participação do Estado nesse aspecto seria 

injusta, pois os resultados-obtenção de conhecimento e maiores habilidades para o trabalho- 

dariam retorno econômico apenas aos próprios sujeitos e não a sociedade como um todo. 

Sejam eles economistas clássicos ou neoclássicos, fica evidente a importância dada ao 

investimento e regulamentação da educação enquanto meio de formação da classe trabalhadora, 

seja ela financiada pelo Estado ou pelos próprios indivíduos. As teorias econômicas tornaram 

mais explicitas suas concepções sobre a educação como algo de suma importância para o 

desenvolvimento econômico.  
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Durante as últimas décadas do século XIX e início do século XX, a sociedade liberal 

teve seu apogeu, principalmente na Europa. Foi um momento de grande expansão do capital, 

onde as potências imperialistas obtiveram um grande crescimento econômico. Mas todo apogeu 

cria fagulhas de mudança, principalmente quando falamos do sistema capitalista e suas 

contradições fundamentais: a miséria dos trabalhadores, a exploração exacerbada em função do 

lucro dos donos dos meios de produção, as crises de superprodução, a busca frenética de 

mercados e os problemas sociais e econômicos por eles gerados. O que antes parecia um 

crescimento sem fim, levou a uma crise de grandes proporções no ideário liberal, que culminaria 

na Primeira Grande Guerra Mundial (HOBSBAWM, 1995).  

Outro fator importante está ligado às alternativas criadas a partir da Revolução Russa 

de 1917, onde o proletariado toma o poder. Assim, a hegemonia liberal europeia foi fortemente 

abalada, atravessando diversas crises econômicas e sociais, sem contar o espectro do socialismo 

que se espalhava por toda Europa. Um dos fatores principais da crise liberal foi a crescente 

utilização de novas tecnologias na produção, o que levou a uma grande concentração industrial, 

formando holdings, carteis e trustes internacionais. A substituição dos moldes de livre 

concorrência de produção e mercado, são a marca essencial do início do século XX. O 

monopólio passa a ser hegemônico nas relações de produção, caracterizando-se como 

economias imperialistas: 

O monopólio é exatamente o contrario da livre concorrência; mas nos vimos esta 

última converter-se, sob nossos olhos, em monopólio, criando nela a grande produção, 

eliminando dela a pequena, substituindo a grande por uma ainda maior, levando a 

concentração da produção  e do capital a um ponto tal que fez e faz surgir os 

monopólios: carteis, os sindicatos patronais, os trustes, e fundindo-se com, os capitais 

de uma dezena de bancos que reúnem bilhões.(...) os monopólios não eliminam a livre 

concorrência de que nasceram: eles existe acima e as lado dela, implicando assim 

contradições, fricções, conflitos particularmente agudos e violentos. O monopólio 

constitui a passagem do capitalismo a um regime superior. (LÊNIN, 1987, p.87). 

Essas mudanças nos padrões de produção e concorrência levaram às crises imperialistas 

do início do século XX. Tanto a primeira Guerra Mundial quanto as crises do capital, estão 

relacionadas a essas mudanças do capital. Fica evidente que mesmo em meio à crise do 

liberalismo econômico do período, o sistema capitalista ganha nova roupagem e se adapta as 

novas demandas exigidas pelo capital. Essa mudança para um capital financeiro tem o 

imperialismo como essencial em sua conjuntura. Para Lênin esse fenômeno passa por algumas 

condições fundamentais: 
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Concentração da produção e do capital atingindo um grau de desenvolvimento tão 

elevado que origina os monopólios cujo o papel é decisivo na vida econômica; (...) 

fusão do capital bancário e do capital industrial, e criação, com base nesse capital 

financeiro, de oligarquia financeira; (...) diferentemente da exportação de 

mercadorias, a exportação de capitais assume importância muito partícula; (...) 

formação de uniões internacionais monopolistas de capitalistas que partilham o 

mundo entre si; (...) termo de partilha territorial do globo entre as maiores potencias 

capitalistas; (LÊNIN, 1987, p.88)  

Assim, mesmo que os ideais liberais clássicos percam sua capacidade de gerenciar e 

controlar a crise de forma imediata adquirem novas formas de controle do capital. A crise 

ocorrida nas décadas de 1920 e 1930 tiveram que ter intervenção dos Estados, que optaram por 

uma política econômica que desse sustentação ao capital financeiro e, ao mesmo tempo, 

apaziguassem as tensões sociais. 

A Teoria do Capital Humano: a educação a serviço do capital 

A Teoria do Capital Humano e suas possíveis origens epistemológicas nos remontam a 

economia clássica a partir do século XVII, onde temos os primeiros registros e estudos 

relacionados à formação de capital humano. Charles Davenant ainda no século XVII já 

reconhecia a importância da mão-de-obra especializada no contexto mercantilista ao dizer que 

“os corpos dos homens são, sem dúvida, o mais valioso tesouro de um país”. (MARSHALL, 

1982, p.504) 

Posteriormente, Adam Smith, mesmo sem citar o termo capital humano, discorre sobre 

a necessidade de formação dos trabalhadores e o aumento de suas habilidades para a execução 

laboral. Propõe uma educação meramente vocacional e profissional para a classe trabalhadora, 

a mesma devendo ser oferecida pelo Estado, porém um ensino apenas instrumentalista e em 

“doses homeopáticas”. Para ele: 

Um homem educado à custa de muito esforço e tempo para qualquer emprego que 

exige destreza e qualificações especiais pode ser comparado a uma daquelas máquinas 

caras. O trabalho que ele aprende a realizar, como será de esperar, acima dos salários 

habituais da mão de obra comum, compensar-lhe-á todo o custo de sua educação, com, 

pelo menos, os lucros habituais de um capital igualmente valioso. (SMITH, 1983, 

p.79). 

Smith argumentava sobre a necessidade da qualificação da mão-de-obra para o 

emprego, gerando o aumento do capital que, por sua vez, acarretaria na não geração de 

desigualdades.  
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O esforço natural de cada indivíduo no sentido de melhorar sua própria condição, 

quando sofrido para exercer-se com liberdade e segurança, é um princípio tão 

poderoso, que ele é capaz, sozinho e sem qualquer ajuda, não somente de levar a 

sociedade à riqueza e à prosperidade, mas de superar centenas de obstáculos 

impertinentes com os quais a insensatez das leis humanas muitas vezes obstaculiza 

seus atos. (SMITH, 1983, p.49)  

Alfred Marshall também propôs a necessidade da formação humana, ao dividir os bens 

materiais de bens imateriais, pois os bens imateriais seriam as qualidades e habilidades 

adquiridas pelo trabalhador, sendo necessário o investimento na formação do mesmo para obter 

ganhos produtivos ao capital e aos indivíduos.  

Según Senior (1965), também faz referência à formação de capital humano, propondo 

que, quanto maiores forem às habilidades do trabalhador maior seria a produtividade do capital. 

Para Senior, uma maior preparação recebida pelo trabalhador explicaria por que uns tem mais 

rendimentos que outros, além de prestigio social (SENIOR Apud FALGUERAS, 2008, p.22) 

Existia uma preocupação muito mais latente e evidente em relação à formação para 

aumentar e dinamizar o processo produtivo do capital, não existindo uma formulação mais clara 

e articulada para a formação do que viria a ser a Teoria do Capital Humano. Essa sim, formulada 

com objetivos muito mais explícitos e com bases epistemológicas das teorias econômicas do 

século XX, onde a formação de capital humano surge como uma necessidade de reformulação 

do capital, que devido suas crises, necessitava de novas postulações que atendessem as novas 

demandas no campo econômico, político, ideológico e educacional.  

McCulluch foi primeiro o economista a relacionar um conceito similar ao de capital 

humano (FALGUERAS , 2008, p.25), mas teria sido Walsh (1935) o primeiro a publicar um 

artigo abordando o que seria o capital humano, antecipando-se a Mincer e Becker. Walsh 

defendia que “o dinheiro gasto pelo trabalhador em sua formação para adquirir uma 

determinada capacitação e habilidade profissional se reverteria em ganhos futuros” (WALSH, 

1935, p 255-285 apud FALGUERAS, 2008). 

 É somente a partir das décadas de 1950 e 1960 que ocorre uma formulação 

sistematizada e teórica sobre o capital humano.  Promovida pela Escola da Universidade de 

Chicago, a Teoria do Capital Humano tem como seus principais formuladores e divulgadores 

teóricos como Gary Becker, Jacob Mincer e Theodore Schultz, que 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” (SCHULTZ, 1971, p.33).  
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Para o autor, era necessário investir no capital humano para desenvolver a economia, os ganhos 

produtivos do trabalhador e a melhoria das condições sociais dos países em desenvolvimento.   

O capital humano seria qualquer atividade que implique num custo no período corrente 

e que aumente a produtividade no futuro. Pode ser analisada dentro da estrutura da teoria do 

investimento. O Capital Humano é definido como sendo todas aquelas características 

adquiridas pelo trabalhador que o tornam mais produtivo (GARY BECKER, 1962). 

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 está 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). Consiste, assim, em uma entidade econômica com 

a função de prestar serviços futuros de um valor determinado:  

A característica distintiva do capital humano é a de que é ele parte do homem. É 

humano porquanto se acha configurado no homem, e é capital porque é uma fonte de 

satisfações futuras, ou de futuros rendimentos, ou ambas as coisas. Onde os homens 

sejam pessoas livres, o capital humano não é um ativo negociável, no sentido do que 

possa ser vendido. [...] segue-se que nenhuma pessoa pode separar-se a si mesma do 

capital humano que possui. Tem de acompanhar, sempre, o seu capital humano, quer 

o sirva na produção ou no consumo. (SCHULTZ, 1971, p.53). 

 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 políticas liberais voltadas para uma suposta solução das 

desigualdades sociais e de renda nos países assim 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). 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 constituem no 

elemento fundamental” (FRIGOTTO, 2005, p. 126). 
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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 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 para 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). 

O capital humano está relacionado à formação para desenvolvimento e manutenção do 

capital, onde seus postulados buscam alcançar benefícios econômicos a partir de uma 

perspectiva individualista, com determinações e consequências no crescimento econômico de 

um país, onde os benefícios proporcionados pelo capital humano passam pelo investimento no 

sistema educacional com o fim de gerir e proporcionar crescimento e desenvolvimento 

econômico-social. Mas, crescimento econômico e desenvolvimento são conceitos diferentes em 

si: 

Crescimento econômico é o crescimento continuo da renda per capita ao longo do 

tempo. O desenvolvimento econômico é um conceito mais qualitativo, incluindo as 

alterações da composição do produto e a alocação dos recursos pelos diferentes setores 

da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social 

(pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e 

moradia). (VASCONCELLOS, 2014, p.246) 

Portanto, o capital humano estaria mais relacionado ao desenvolvimento econômico e 

necessitaria de investimentos que trariam num futuro, ganhos de renda e produtividade dos 

trabalhadores. 

Segundo Jacob Mincer as várias categorias dos investimentos em capital humano podem 

ser descritas numa cronologia do ciclo-de-vida, como relaciona (NETO, 2006, p.4): 
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a) Os recursos alocados nos cuidados das crianças e com o desenvolvimento infantil 

representado pelos investimentos em pré-escola; 

b) Os investimentos na educação escolar formal; 

c) Investimentos em “job training”, “learning”, “job search” e migração; 

d) Investimentos em saúde e manutenção que continuam ao longo da vida (exercícios físicos);  

O capital humano englobaria não só a educação formal, mas sim a integralidade de 

habilidades necessárias para o desenvolvimento humano e do capital: 

O termo capital humano pode não ser familiar para todos. O capital humano refere-se 

às habilidades, à educação, à saúde e ao treinamento dos indivíduos. Trata-se de 

capital, porque essa educação ou habilidades são parte integral de nossa constituição, 

assim como uma máquina, uma planta ou as obras industriais (MINCER, 2006, p. 01).    

  Portanto, o valor econômico dado ao investimento em educação é que “a que se 

transforma em novas capacidades técnicas que, quando adquiridas, são formas de capital 

humano; (...) a que se transforma em novos materiais que, quando, realizados, são novas formas 

de capital não humano” (SCHULTZ, 1971, p. 18). O capital humano geraria rendimentos na 

forma de mercadorias e de habilidades técnicas para o desenvolvimento do setor produtivo do 

capital, onde o investimento em educação desempenha papel importante nas políticas do 

Estado.  

Quando o sistema produtivo reestabelece novas demandas, ou seja, o capital necessita 

de novas habilidades dos trabalhadores, a capacidade e a qualidade técnica também demanda 

novos atributos para a execução do trabalho produtivo. Assim, “à medida que as despesas para 

aumentar tais capacitações aumentarem também o valor de produtividade do esforço humano 

(trabalho), produzem elas uma taxa de rendimento positiva” (SCHULTZ, 1971, p.41). 

Para estabelecer os elementos constitutivos do padrão de desenvolvimento, crescimento 

e investimento, seria necessário recorrer a dois princípios básicos, tanto no que diz respeito à 

qualidade e quantidade de capital e mão de obra. Dessa forma, conforme explicam 

(VASCONCELOS, 2014, p. 277), as fontes de crescimento seriam: 

a) Aumento na força de trabalho (quantidade de mão de obra), derivado do crescimento 

demográfico; 

b) Aumento do estoque de capital, ou da capacidade produtiva; 
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c) Melhoria da qualidade de mão de obra, com programa de educação treinamento e 

especialização; 

d) Melhoria tecnológica, que aumenta a eficiência na utilização do estoque de capital; 

e) Eficiência organizacional, ou seja, eficiência na forma como os insumos interagem; 

 

Mesmo sendo um fator de crescimento mais lento, a educação seria uma das formas 

mais poderosas de crescimento econômico em longo prazo, dando-lhes valor agregado nas 

habilidades dos trabalhadores, que por sua vez contribuiria para aumentar a produtividade do 

capital, assim como a rentabilidade do indivíduo e seu bem-estar. 

O investimento em educação para a formação de Capital Humano está relacionado às 

questões de saber se a educação é consumo ou produção de capacidades. Os investimentos 

públicos ou privados provocariam efeitos sobre o consumo e o rendimento, não havendo uma 

garantia sólida de retorno dos investimentos.  

Desta forma, o consumo da educação tem seus fins ao consumo habitual, que satisfaz o 

bem-estar do consumidor no presente, assim como alimentação. Ou então como consumo 

futuro, como por exemplo, a compra de imóveis. O investimento formado pela educação seria 

de “consumo futuro e de um componente de futuros rendimentos” (SCHULTZ, 1971, p.57). Ao 

servir ao consumo, a educação passa a ser um componente duradouro do consumidor, o que 

trará potencialidades futuras e investimentos nos rendimentos futuros, ou seja, seriam 

produtores e consumidores ao mesmo tempo em que investem em si mesmas. 

A educação além de proporcionar a assimilação das produções culturais do homem, 

também poderia alimentar a capacidade de um determinado povo e, por meio de seu trabalho e 

da administração de seus empreendimentos, obter um maior crescimento da renda nacional. 

Esses rendimentos seriam importantes, pois ao investir em si mesmos, 

Os estudantes estudam que é trabalho, e esse trabalho, entre outras coisas, ajuda a criar 

o capital humano. Os estudantes não usufruem de lazer quando estudam, nem estão 

totalmente voltados e engajados no consumo; são vistos aqui como “auto 

empregados” produtores de capital. Imagine-se, então, que, se não estivessem nas 

escolas, estariam empregados produzindo (outros) produtos e serviços de valor para a 

economia, pelos quais teriam de ser “pagos”; há, por conseguinte, uma oportunidade 

de custo sem frequentar-se a escola; (SCHULTZ, 1971, p.83) 

Ao relacionar conceitualmente educação e trabalho, como necessário ao 

desenvolvimento produtivo do capital, o financiamento da educação, seja ela por meios 
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públicos ou privados, acarretaria numa determinada economia de custos e investimentos, já que 

os estudantes utilizam seu tempo para os estudos, que por sua resultaria numa maior 

produtividade no futuro. Ora, se a produtividade aumenta mais com uma maior escolaridade, o 

capital forma também um exército de reserva para o mercado de trabalho, excluindo e 

aumentando a marginalidade daqueles que não têm acesso a educação. 

O capital humano facilitaria a adoção de novas tecnologias ou é visto como um incentivo 

para o processo de inovação e difusão tecnológica. A relação entre o capital humano e o 

crescimento econômico seria necessária para o desenvolvimento das nações e poderia afetar a 

velocidade da difusão e da convergência tecnológica entre as mesmas, pois a flexibilidade e a 

facilidade de aprendizagem dos indivíduos seriam afetadas pelo nível de educação que os 

capacita a adaptarem-se as mudanças tecnológicas. A mão-de-obra educada (capital humano) 

deve ser considerada como sendo um insumo tanto para os processos de inovação como de 

difusão tecnológica. A capacidade de uma nação de adotar e programar uma nova tecnologia 

seriam em função de seu estoque prévio de capital humano. 

 Em síntese, o capital humano corresponderia à totalidade de investimentos dos 

trabalhadores em busca de conhecimentos, habilidades e atitudes, ou seja, um capital adquirido 

em sua quase totalidade nas escolas e universidades e que em qualquer momento reverte-se em 

rentabilidade econômica para os próprios trabalhadores, como por exemplo, na aquisição de 

melhores empregos e vantagens no mercado de trabalho.  Porém, diferentemente do capital 

econômico, não pode ser retirado do indivíduo ou transferido para alguém como um objeto, 

pois se constitui como sendo um bem pessoal que acompanha os sujeitos durante toda sua vida 

e que de alguma forma influencia em sua trajetória social e econômica. 

A formação de capital humano colocaria o trabalhador em melhores condições com o 

capital de mercado, alterando as relações de trabalho, pois ele seria dono de seu capital -capital 

humano -, onde a individualização do trabalho enquanto propriedade do trabalhador criaria uma 

concorrência mais efetiva e o capital poderia encolher quanto, quando, como e qual tipo de 

mão-de-obra empregar a partir da formação e das competências e habilidades adquiridas pelo 

trabalhador. 

 Mari (2014) ao analisar a teoria de Schultz, diz que a grande contribuição do capital 

humano ao capitalismo “não se deu por causa do desenvolvimento das grandes corporações, 

mas porque os trabalhadores incorporaram o capitalismo”, pois a formação passou a ser 
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responsabilidade individual, levando o trabalhador a pagar as despesas de sua especialização e 

busca pelo trabalho (MARI, 2014, p.91).  

O capital humano se desvela num duplo sentido: legitima as práticas empresariais e sua 

organização do trabalho e mantém relação direta com o taylorismo-fordismo por atender as 

demandas produtivas do mundo pós-segunda guerra mundial. 

A teoria do capital humano teve forte aceitação durante as décadas de 1950 a 1980, 

entrando em crise devido às novas demandas educacionais ocorridas a partir da decadência do 

modelo taylorista-fordista. O que levou vários teóricos a travarem um amplo debate em torno 

de um possível esgotamento da teoria do capital. Mas o que se verificou foi à tomada de um 

novo folego da teoria do capital humano, principalmente no início da década de 1990, onde a 

desregulamentação do Estado, as políticas de privatização e a necessidade de uma 

reestruturação do capital fez com que fosse reformulada com novas roupagens e slogans como:  

Sociedade do conhecimento, sociedade dos serviços, capital intelectual, capital social, 

educação empreendedora, qualidade total, flexibilização, formação de competências, 

entre vários outros conceitos que permeiam a sociedade contemporânea, que também 

recebe novas roupagens como: sociedade da informação, pós-industrial, pós-moderna, 

globalização entre outros. (SOARES, 2016, p.33) 

Se no contexto inicial, a teoria do capital humano tinha o objetivo de formar um 

trabalhador especializado para o meio fabril, agora passa a ter a necessidade de uma formação 

multiespecializada, onde o trabalhador seja polivalente, multiqualificado, competente, 

multifuncional, flexível e que solucione problemas. Em sua nova roupagem o capital humano 

aparece diluído na ideia de informação e conhecimento, tratados como sinônimo de: o mundo 

da informação, pós-moderno, sociedade do conhecimento” onde o capital humano repousa, ou 

seja, é uma ideologia do capitalismo. 

As exigências do capital, buscou mudar o sentido da formação educacional. Com o 

advento de novas tecnologias no processo produtivo do capital, o modelo de trabalho também 

foi alterado, passando ao modelo chamado de toytismo, onde se implantam novos métodos e 

modelos de gestão, onde a “qualidade total”, “just in time”, “lean production”, flexibilização e 

desregulamentação passam a ser os conceitos chaves do modo de produção e da formação de 

mão-de-obra. O sentido de “qualificação” passa a significar formação de “competências” e 

“habilidades”. Desta forma a educação passa a ter a missão de formar indivíduos flexíveis, 

polivalentes que possam atender as demandas do sistema produtivo, além de formar um grande 
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exército reserva de mão-de-obra.  Sendo a via fundamental para se concretizar o “novo” projeto 

político-econômico-social que atenda a burguesia e sua manutenção no poder. 

Desta forma a formação para o Capital Humano é uma formação a serviço do capital e 

da produção de mão-de-obra barata, mantendo os grilhões da exclusão e mantendo o homem 

enquanto um ser alienado que se mantem numa relação de estranhamento de sua própria 

atividade laboral. 

Conclusão 

Teoria do Capital Humano tomou folego em suas novas roupagens através dos conceitos 

de sociedade do conhecimento, flexibilização, competência, habilidades, atitudes, 

empregabilidade, qualidade total, empreendedorismo entre outras. Conceitos esses que 

adquirem materialidade no contexto educacional e empresarial, onde os postulados da pós-

modernidade os adequam as demandas exigidas pelo capital, onde a  educação é um fator 

importante de desenvolvimento humano e econômico, colocando a educação como viés para 

equidade social e é vista como um investimento como qualquer outro produto, onde a sua 

função ficam reduzidas ao desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes a serviço 

do sistema produtivo, e não a uma formação humana que leva os indivíduos à emancipação e 

transformação da sociedade. A escola deve apenas formar trabalhadores que se adaptem as 

demandas do mercado e obtenham o status de empregabilidade. A ideia de que os próprios 

indivíduos são responsáveis por investir em sua formação. Sendo ele responsável pelo seu 

sucesso ou fracasso. 

 Ao contrario dessa educação a serviço do capital, defendemos uma educação que 

possibilite a reflexão filosófica e os conhecimentos científicos necessários ao pleno 

desenvolvimento da concepção histórico-cultural, a compreensão da educação na sua totalidade 

e as relações por elas engendradas na sociedade, a fim de que sirva aos processos mais amplos 

da luta de classes pela emancipação do proletariado. 

Pensamos que a educação deve estar ligada ao trabalho. Mas que essa relação tenha o 

trabalho como princípio educativo. Pois: 

é pela ação vital do trabalho que os seres humanos transformam a natureza em meios 

de vida. Se essa é uma condição imperativa, socializar o princípio do trabalho como 

produtor de valores de uso, para manter e reproduzir a vida, é crucial e “educativo”. 

Trata-se, como enfatiza Gramsci, de não socializar seres humanos como “mamíferos 
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de luxo”. É dentro desta perspectiva que Marx sinaliza a dimensão educativa do 

trabalho, mesmo quando o trabalho se dá sob a negatividade das relações de classe 

existentes no capitalismo. A própria forma de trabalho capitalista não é natural, mas 

produzida pelos seres humanos. A luta histórica é para superá-la. (FRIGOTO; 

CIAVATTA: RAMOS, 2014, p. 2) 

Para Marx, o trabalho possui uma dimensão ontológica, como um processo histórico de 

transformação da natureza e de si mesmo, cria e recria a natureza e a si mesmo. A sua 

consciência se forma a partir da matéria, de sua relação com o mundo, ou seja, suas ideias 

provem da matéria, das suas relações com o mundo material.  

Os homens são os produtores de suas representações, de suas ideias e assim por diante, 

mas os homens reais, ativos, tal como são condicionados por um determinado 

desenvolvimento de suas forças produtivas e pelo intercâmbio que a ele corresponde, 

até chegar á suas formações mais desenvolvidas. (MARX e ENGELS, 2007, p. 87). 

Assim, a existência humana é produzida nas suas relações no processo produtivo. Com 

o desenvolvimento das forças produtivas há também um salto no desenvolvimento de suas 

ideias e representações que são construídas nas relações sociais de produção por meio da 

educação. A educação liberal ao longo da história tem servido aos interesses das classes 

dominantes, das necessidades apresentadas pelo mundo do trabalho, conforme explica Saviani:  

Na verdade, todo sistema educacional se estrutura a partir da questão do trabalho, pois 

o trabalho é a base da existência humana, e os homens se caracterizam como tais na 

medida em que produzem sua própria existência, a partir de suas necessidades. 

Trabalhar é agir sobre a natureza, agir sobre a realidade, transformando-a em função 

dos objetivos, das necessidades humanas. A sociedade se estrutura em função da 

maneira pela qual se organiza o processo de produção da existência humana, o 

processo de trabalho. (SAVIANI, 1986, p. 14) 

Desta forma o trabalho pode ser considerado como princípio educativo por que 

determina o modo de ser da educação em cada momento da história e exige especificamente o 

que o processo educativo deve atender para atingir aos interesses da produção social e ainda 

porque determina que a educação é uma modalidade especifica de trabalho que é o trabalho 

pedagógico. 
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GT 06: Educação Profissional 

RESUMO: Este texto almeja comunicar experiência pedagógica de inclusão educacional de estudantes com 

necessidades educacionais especiais, decorrentes de Paralisia Cerebral. As experiências foram desenvolvidas no 

Campus Porto Velho Calama, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO e 

embasadas no projeto de ensino intitulado “História e diálogo: uma proposta pedagógica para a inclusão de 

estudantes com Paralisia Cerebral (PC) no IFRO”, fomentado pela Pró-reitoria de Ensino do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO). Foram objetivos do projeto: (1) desenvolver um Plano de 

Estudo de História para atendimento educacional especializado, (2) Facilitar o processo de aprendizagem e 

desenvolvimento de estudantes com PC, (3) Cooperar com a permanência e êxito daqueles estudantes, (4) 

Contribuir com o desenvolvimento de nova metodologia de Ensino de História, (5) Produzir materiais didáticos 

especializados, capazes de integrar um aplicativo educacional eletrônico, com fito de auxiliar o ensino e a 

aprendizagem de História e (6) Subsidiar a produção de tecnologia educacional assistiva voltada ao ensino-

aprendizagem de História, e transferi-la gratuitamente. O projeto está sendo desenvolvido em abordagem 

qualitativa, com lastro no método dialógico, preconizado na educação brasileira por Paulo Freire (1999). Trabalhos 

como os de Fernando Moraes (2015) e Moacir Gadotti (2012) serviram de balizas teóricas para o estudo. Os 

resultados parciais revelam melhoria do processo de socialização e de aprendizagem dos estudantes atendidos pelo 

projeto, bem como aumento de sua autonomia e competências acadêmicas. 

Palavras-chave: Educação Inclusiva. História. Ensino. 

ABSTRACT: This text aims to communicate pedagogical experience of educational inclusion of students with 

special educational needs, due to Cerebral Palsy. The experiments were developed at the Porto Velho Calama 

Campus of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rondônia - IFRO and based on the 

teaching project entitled "History and dialogue: a pedagogical proposal for the inclusion of students with Cerebral 

Palsy IFRO ", promoted by the Pro-rectory of Education of the Federal Institute of Education, Science and 

Technology of Rondônia (IFRO). The objectives of the project were: (1) to develop a History Study Plan for 

specialized educational services; (2) To facilitate the process of learning and development of students with CP; (3) 

To cooperate with the permanence and success of those students; Contribute to the development of a new 

methodology of History Teaching, (5) Produce specialized didactic materials capable of integrating an electronic 

educational application, in order to aid the teaching and learning of History and (6) To subsidize the production of 

assistive educational technology teaching-learning history, and transfer it for free. The project is being developed 

in a qualitative approach, with ballast in the dialogical method, advocated in Brazilian education by Paulo Freire 

(1999). Works such as those of Fernando Moraes (2015) and Moacir Gadotti (2012) served as theoretical beacons 

for the study. The partial results reveal an improvement in the socialization and learning process of the students 

attending the project, as well as an increase in their autonomy and academic skills. 

Keywords: Inclusive Education. History. Teaching. 
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Introdução 

 O direito à educação é direito humano previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (ONU, 1948). Como direito humano, possui perfil universal, ou seja, deve se estender 

a todas as pessoas, independente de sua condição.  

 Por muito tempo, pessoas portadoras de deficiências ou de necessidades educacionais 

especiais foram sistematicamente alijadas dos processos oficiais de educação, ou foram 

parcialmente integradas a ele, ocupando classes especiais, apartadas do convívio social com o 

restante da comunidade aprendente. Neste último caso, além de ocuparem um espaço 

segregado, recebiam uma educação centrada em estereótipos, que evidenciava mais as 

limitações desses aprendizes do que suas virtudes e possibilidades de ser. Infelizmente, a 

inclusão em salas e escolas comuns a todos não solucionou esse problema, configurando um 

quadro de limitada inclusão – que raramente oportuniza a efetiva integração e desenvolvimento 

desses estudantes. 

 No Brasil, a Educação foi consagrada pela Constituição Federal de 1988, que a enunciou 

como direito social de todos e dever da família e do Estado. De acordo com a Carta Magna o 

objetivo da educação no Brasil é promover o pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Carta Magna 

estabeleceu ainda, princípios basilares sobre os quais o ensino deverá ser ministrado, a saber: 

 

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 idéias 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; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006) 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

VII - garantia de padrão de qualidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 

2006) (BRASIL, 1988). 

 

 O inciso I, supracitado, instiga-nos a pensar na responsabilidade do Estado, das 

instituições de ensino e de seus profissionais em prover as condições necessárias para que todos 

os estudantes possam ter permanência e êxito na vida escolar.  

 A problemática exposta nos traz desafios como os apontados por Circe Bittencourt: 

 

Estar diante de irrequietos jovens, nas mais diversas salas de aula, para ensinar 

História tem sido um desafio para os professores. A constatação da impossibilidade 

de um ensino abrangente da ‘história da humanidade’ leva a indagação sobre os 

critérios de seleção de conteúdos significativos para alunos que vivenciam, com 

intensidade, o presente marcado pelos ritmos acelerados das tecnologias. Uma tarefa 

complexa envolve o cotidiano dos professores de História ao enfrentarem ainda as 

desigualdades de uma sociedade moderna e arcaica, de contradições não 

dissimuladas, mas que possui em comum um público estudantil com dificuldades para 

estabelecer relações com os tempos históricos. Um presente repleto de contradições, 

um futuro duvidoso e um passado confuso, fragmentado, construído por informações 

dos diversos meios de comunicação, pela escola e pela história de vida. Quais são as 

representações do passado criadas e apropriadas pelas gerações do mundo das 

‘imagens’ e como interferem na compreensão do que está sendo vivido e 

presenciado? Qual a importância dos debates epistemológicos na redefinição do 

conhecimento histórico escolar? As clivagens entre a produção historiográfica e a 

escolar continuam acentuadas ou há aproximações frutíferas? (BITTENCOURT, 

2010, p. 7). 

 

 Além dos desafios próprios da reflexão docente sobre o ensino de História, ocupa aos 

professores de História inquietações sobre como assegurar a permanência e o êxito dos 

estudantes e sobre como a História pode contribuir para o enfrentamento deste problema. No 

caso em tela, como assegurar a permanência e o êxito de estudantes com dificuldades de 

aprendizagem decorrentes de Paralisia Cerebral na EPCT – Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, uma vez que esta tem como objetivos formar para o exercício da cidadania e para 

o mundo do trabalho – nesse último aspecto com ainda mais responsabilidades do que a 

educação propedêutica. 

 São diversos os fatores que podem comprometer a permanência e êxito dos estudantes 

no Ensino Médio Integrado ao Técnico, dentre os quais, dificuldades econômicas e de 

aprendizagem são os mais conhecidos na realidade brasileira. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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 Dificuldades e transtornos de aprendizagem, decorrentes de problemas neurobiológicos, 

socioeconômicos, afetivos ou de falhas no próprio processo educacional básico, como por 

exemplo, no processo de alfabetização, são reptos com os quais professores precisam lidar 

diariamente em sua prática profissional. Embora seja amplo o conjunto dessas dificuldades e 

transtornos presentes na vida escolar, do qual o TDAH, a dislexia e a disgrafia constituem os 

mais conhecidos, esta proposta visa centrar esforços para efetivar a inclusão de estudantes 

afetados pela PC e contribuir para a melhoria de seu rendimento acadêmico no que diz respeito 

ao componente curricular História. Estima-se que facilitar a aprendizagem desse componente 

curricular ampliará as possibilidades existenciais e de exercício da cidadania desses 

adolescentes, configurando-se em forma de contribuir para seu desenvolvimento.  

 A Educação Inclusiva é um direito da pessoa com deficiência e um dever do Estado, que 

progressivamente vem superando modelos e práticas segregacionistas rumo a um paradigma 

educacional mais integrador, mais compreensivo das diferenças e menos discriminatório. Um 

marco dessa caminhada (que ainda está longe de vislumbrar o fim ideal) foi a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), que propõe, dentre outras coisas que “as crianças e jovens com 

necessidades  especiais devem ter acesso às escolas regulares, que a elas devem se adequar...” 

O entendimento do referido documento é que as escolas regulares “constituem os meios mais 

capazes para combater as atitudes discriminatórias, construindo uma sociedade inclusiva e 

atingindo a educação para todos.” (UNESCO, 1994, p. 8-9). É consenso que a escola deve ser 

espaço não só da construção de conhecimentos científicos e técnicos, mas também de educação 

para o convívio, para o respeito e compreensão da alteridade, assim como não se questiona, 

atualmente, que todos devem ter direito a educação de qualidade, independente de suas 

limitações físicas ou intelectuais.  

Identificação do objeto pesquisado 

 Em face dos desafios da efetivação da educação inclusiva, esta pesquisa investigou 

alternativa metodológica para o ensino de História a estudantes com Paralisia cerebral, visando 

a construção de habilidade e competências requeridas pelo currículo, e sobretudo, a formação 

de cidadãos autônomos. 

 Os estudantes que deram sentido à experiência pedagógica aqui registrada são 

adolescentes inteligentes e disciplinados. Não apresentam déficit cognitivo e dispõem de 
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suporte familiar, médico, psicológico e fisioterapêutico que lhes deu condições de chegar ao 

Ensino Médio Integrado ao Técnico com as dificuldades e a potencialidade semelhantes às 

demais estudantes. As dificuldades de aprendizagem que apresentam relacionam-se a dois 

conjuntos de fatores: (1) seqüelas motoras e sensoriais (sobretudo da visão), com relativa 

espasticidade, resultantes da Paralisia Cerebral, (2) falhas no processo educacional pretérito 

(Ensino Fundamental). As limitações motoras restringem movimentos como o de caminhada, 

preensão e escrita, sendo o aprimoramento da comunicação escrita nosso principal desafio no 

projeto. As limitações culturais concernentes ao currículo de História sugerem ter havido 

flexibilização curricular e redimensionamento de metas no Ensino Fundamental, e podem ser 

facilmente superadas, dado o empenho e disciplina dos estudantes, o acompanhamento familiar 

e a disposição da equipe multidisciplinar envolvida neste projeto.  

 Assim, buscou-se, do ponto de vista geral, consolidar a inclusão desses estudantes no 

IFRO, por meio de atendimento educacional especializado, iniciação científica (com bolsa), 

incentivo à socialização e à comunicação oral e escrita. Pelo prisma pedagógico, buscou-se 

aprimorar os processos mentais: atenção, percepção, memória, raciocínio, correlação, 

imaginação, criatividade e linguagem, tendo a História Temática como estímulo e o diálogo 

como base. 

Fundamentação teórica 

 A pesquisa em tela, e as práticas docentes nela ancorada, fundamentaram-se 

primordialmente no entendimento de que o trabalho pedagógico de qualidade, em atendimento 

aos princípios da inclusão, deve superar o paradigma clínico-médico, bem como as barreiras 

físicas, comunicacionais e atitudinais, rumo à celebração da diferença (SILVA, 2014). Mais do 

que tolerar ou acomodar as diferenças, é preciso compreendê-las. Nos casos das diferenças 

decorrentes de deficiências é preciso esclarecer ainda que se tratam de produto da inter-relação 

entre o meio ambiente e as limitações do indivíduo, assim, havendo ajuste no primeiro é 

possível ampliar as condições de bem-estar e desenvolvimento do segundo.  

 É indispensável uma postura social de superação de preconceitos, especialmente na 

escola. No ensinamento de Klein e Hattge, 
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É importante enfatizar que a sociedade, através dos processos de reconhecimento de 

identificação e diferenciação, constrói os contornos demarcadores das fronteiras entre 

aqueles que representam o dito normal/eficiente e aqueles que representam o dito 

anormal/deficiente. Em decorrência disso, a escola, ao manter um olhar normalizador, 

negando a diferença pelo discurso da igualdade, parece que continua produzindo 

sujeitos deficientes (KLEIN; HATTGE, 2010, p. 36). 

 

 Fundamenta-se, ainda, no princípio jurídico de que a educação é direito social público 

de todas as pessoas, e que as pessoas com necessidades educacionais específicas devem receber 

uma educação inclusiva e eficiente, o que pressupõe não só a acolhida nos sistemas formais de 

ensino, mas o acompanhamento pedagógico especializado, que viabilize sua socialização e 

aprendizagem significativa. Para Fernando Moraes, é imperioso educar para o Pertencimento 

Social, ou seja, para o protagonismo criativo e ético nas várias esferas da sociedade: 

 

Educar para a paz, educar para a vida, educar para o aprender a aprender, ensinar a 

ensinar, fazer o fazer e compreender o desconhecido, tudo isso numa dimensão de 

alteridade social, na qual as relações sejam de respeito... A vida é efêmera demais para 

o não Pertencer, para se distanciar da própria vida, da vida do outro e de tudo o que o 

cerca (MORAES, 2015, p. 76). 

 

 Em conformidade com a perspectiva do autor (op. cit.), compactuamos que, 

 

Toda pessoa tem o direito de sonhar, de ter oportunidades para tornar sonhos realidade 

e de receber uma educação apropriada para seguir em busca de seus projetos pessoais. 

A falta de perspectivas gera descrédito, insegurança e perda da autoestima. Os 

indivíduos que experimentam o sentimento de exclusão social não raro passam a 

entender que nada têm a perder, acabam por tornar-se apáticos, o que representa uma 

ameaça a si mesmo e aos outros. A perda para a sociedade é irreparável (MORAES, 

op. cit., p. 58) 

 

 A realização do individuo, todavia, se dá na vida coletiva, nos quadros das condições 

reais da vida social, com seus determinantes culturais e econômicos, suas possibilidades e 

barreiras. Nesse sentido, nos aliamos a uma concepção dialética da educação e a uma pedagogia 

também dialética, que sustenta que “a formação do homem se dá pela elevação da consciência 

coletiva realizada concretamente no processo de trabalho (interação) que cria o próprio homem” 

(GADOTTI, 2012, p. 176).  

 A concepção dialética da educação teve em Paulo Freire um de seus mais expressivos 

expoentes. Ele nos ensinou que “ninguém aprende fora da história e que ninguém aprende 
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individualmente apenas” (FREIRE; GUIMARÃES, 2011, p. 24), porque somos seres sócio-

históricos; por outra via, a dimensão individual, subjetiva de cada sujeito histórico não deve ser 

posta de escanteio, na medida em que é elemento ativo da aprendizagem. 

 A escola proposta por Moacir Gadotti e Paulo Freire é essencialmente inclusiva, 

integradora e transformadora, pois opera a construção crítica do conhecimento, considerando o 

trabalho como princípio criativo e a omnilateralidade do sujeito aprendente como horizonte a 

ser urdido. Nesse sentido, tal concepção educacional alinha-se com as propostas da Declaração 

de Salamanca e da Educação Inclusiva, propriamente dita. 

 A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) propôs uma nova dinâmica educacional, 

visando salvaguardar direitos das pessoas com deficiência e assegurar sua inserção social, 

cidadã e profissional, a começar pelo próprio ambiente escolar - com o fim das “classes 

especiais”-, mas desafios de ordem técnica, política e econômica incidem para que não haja 

efetiva inclusão desses estudantes no Brasil. Dentre esses fatores, podem-se citar, do ponto de 

vista técnico, o baixo empenho dos cursos de licenciatura em formar professores capacitados 

para atuar na Educação Inclusiva, e por conseqüência, as limitações teóricas, didáticas e 

metodológicas dos professores em sala de aula, limitações essas que dificultam o 

reconhecimento dos limites e potencialidade de seus alunos e de como proceder para que esse 

potencial seja desenvolvido.  

 O despreparo dos professores em ensinar alunos com transtornos e dificuldades de 

aprendizagem, em salas de aula geralmente lotadas e marcadas por problemas de indisciplina, 

é apontado como uma das mais sérias barreiras para a efetivação da inclusão escolar, 

profissional e cidadã de estudantes com necessidades educacionais específicas (BUENO, 1999; 

GLAT, 2000). A capacitação docente é basilar para uma escola efetivamente inclusiva. 

Entretanto, para que a inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema regular de 

ensino se efetive, é preciso, além de capacitar os educadores, “recolocar a cultura e a linguagem 

no núcleo das aprendizagens” (BOIMARE, 2011, p. 12). 

 Outro fator que contribui para o problema diz respeito ao fato de que, na esfera escolar, 

frequentemente, nota-se dissociação de conhecimentos que deveriam ser articulados: os que 

dominam o metier das áreas específicas (Línguas, Ciências Humanas e Naturais, Matemática, 

Artes) pouco compreendem de psicopedagogia e os que entendem de psicopedagogia têm 

dificuldade em abordar conteúdos específicos daquelas áreas. No Ensino Médio esse problema 
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é ainda mais grave na medida em que as instituições escolares tendem a ter um número reduzido 

desses profissionais e a abordagem que estes fazem junto aos adolescentes e jovens parece ser 

menos sistemática do que a que fazem com crianças do Ensino Infantil e Fundamental.  

 Do ponto de vista político há carência de políticas públicas de formação continuada para 

que docentes e técnicos possam trabalhar de modo capacitado e seguro, superando as estratégias 

baseadas em tentativa e erro, bem como faltam instrumentos e políticas de avaliação da 

chamada Educação Inclusiva. Como resultado, grande parte das instituições educacionais 

recebem estudantes com necessidades educacionais específicas porque são obrigadas por lei a 

fazê-lo, mas não dispõem de recursos materiais e humanos adequados e suficientes para de fato 

educá-los e incluí-los. Isso porque inclusão não significa, simplesmente, matricular os 

educandos com necessidades especiais na classe comum, ignorando suas necessidades 

específicas, mas dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica (MEC-

SEESP, 1998). 

 Os entraves técnicos, políticos e econômicos precisam ser superados cada qual em sua 

esfera, mas em interação com as demais, em diálogo com os vários atores envolvidos. Nesse 

projeto daremos ênfase à parte técnica por ser a que nos compete enquanto docentes e técnicas 

em assuntos educacionais. 

 Nesse sentido, cabe destacar que a aquisição de conhecimento não é somente uma 

questão de instrução formal, acadêmica, mas de consolidação de recursos necessários para o 

enfrentamento da vida: dos desafios do mundo do trabalho, da política, do diálogo intercultural 

e da fluidez do conhecimento nas sociedades contemporâneas. Diante do exposto, postula-se 

que a História é uma das disciplinas de maior potencial em contribuir para essa forma de 

educação, uma vez que possui como objeto as experiências sociais localizadas temporal e 

geograficamente (BLOCH, 2001). A História possui caráter formativo, empenhado na 

constituição da identidade, da cidadania, do conhecimento/reconhecimento do outro, do 

respeito à pluralidade cultural e no fortalecimento da democracia. Por conseguinte,  

 

Ao Ensino de História cabe um papel educativo, formativo, cultural e político, e sua 

relação com a construção da cidadania perpassa diferentes espaços de produção de 

saberes históricos. Desse modo, no atual debate da área, fica evidente a preocupação 

em localizar, no campo da Historia, questões problematizadoras que remetam ao 

tempo em que vivemos e a outros tempos, num diálogo crítico entre a multiplicidade 

de sujeitos, tempos, lugares e culturas (SILVA; FONSECA, 2010, p. 24). 
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 Ao buscar contemplar a multiplicidade de sujeitos, tempos, lugares e culturas o ensino 

de História contempla ainda, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e cultura afro-brasileira e africana, e História e 

cultura afro-brasileira e indígena. Referenciamo-nos, portanto, também na legislação nacional 

vigente, relativa ao ensino deste componente curricular: Lei Federal 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei Federal 10.639, de 9 de janeiro de 2003 

– que tornou obrigatório no currículo o ensino da história e cultura afro-brasileira, a Resolução 

1 do CNE, de 7 de junho de 2004 e a Lei Federal 11.645, de 10 de marco de 2008, que mais 

uma vez alterou a LDB no sentido de contemplar na educação nacional a temática da história e 

cultura afro-brasileira e indígena.  

 Embora os objetivos do ensino de História sejam claros e haja esta série de normativas 

que o conduzem, ensinar história é desafiador, tanto quando se pensa em alunos com 

dificuldades de aprendizagem quanto no que reporta aos que não apresentam essas dificuldades. 

Para ambos os casos é necessário recolocar a cultura e a linguagem no centro da atividade 

pedagógica, de modo a consolidar mecanismos que dêem suporte à aprendizagem. 

Metodologia 

 O estudo foi desenvolvido em abordagem qualitativa, com foco na melhoria do processo 

de inclusão dos estudantes do Campus Porto Velho Calama acometidos de PC, mediante Plano 

de Estudo e acompanhamento pedagógico específico, desempenhado pela equipe 

multiprofissional do projeto.  

 A equipe multiprofissional do projeto “História e Diálogo” é composta por três 

professoras de História (as autoras deste texto), uma professora de Língua Espanhola (Maria 

Rita Berto de Oliveira), uma pedagoga (Ingrid Suelen Soares de Carvalho e uma intérprete em 

LIBRAS (Nathali Fernanda Machado Silva). As duas últimas respondem pelo NAPNE – 

Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, localizado no 

Campus Porto Velho Calama.  

 As ações programadas visaram, ainda, produzir materiais didáticos para dar suporte ao 

ensino de História, colaborando, desta forma, também com a docência. 



 

749 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

 O projeto que fundamentou as ações encontrou lastro no método dialógico, preconizado 

na educação brasileira por Paulo Freire (1999).  

 O comportamento dialógico é requerido porque o professor não monopoliza o saber. Ele 

se relaciona com alunos que trazem consigo saberes, valores, ideias, visões de mundo e formas 

de comportamento. O conhecimento é produzido na relação dialética entre os dois. Ambos são 

sujeitos aprendentes e partícipes do processo de conhecimento. Por conseguinte, é um pré-

requisito do método o saber ouvir, o respeito ao outro e o reconhecimento de que no diálogo e 

na convivência aprendemos todos e crescemos todos.  

 No processo educacional dialógico o professor atua de modo a estimular o diálogo, 

incentivando a apresentação de “temas geradores”, a partir dos quais se exercita a busca e 

aprofundamento do conhecimento. Para o caso de turma de estudantes tímidos ou portadores 

de mutismo cultural, que relutam em falar e propor temas geradores o docente pode apresentar 

algum tema como estímulo, devolvendo, em seguida, o turno de ação para os estudantes. As 

atividades deste projeto tomaram por base esse conjunto de experiências já consolidadas pelo 

educador brasileiro. Desse modo, procedemos, a partir de uma postura dialógica à: 

1- Proposição de temas geradores, que foram ampliados pelos próprios estudantes, 

conforme seus interesses e necessidades; 

2- Disponibilização de Plano de Estudo, com objetivos claros, sugestões de fontes, 

atividades e ferramentas; 

3- Compilação de fontes para subsidiar o estudo provocado pelos temas geradores: textos 

historiográficos, literários, filmes, música, mapas, iconografia, aplicativos educacionais 

eletrônicos.  

4- Discussão dos temas geradores a partir das fontes estudadas; 

5- Elaboração de sínteses e tradução para a Língua Espanhola; 

6- Avaliação coletiva da aprendizagem e a avaliação individual da aprendizagem; 

7- Retomada dialógica do tema inicial, a título de revisão, ou de novo tema, 

retroalimentando o processo. 

 Ás professoras de História coube - além da orientação dos estudantes, da proposição 

inicial de temas geradores e da organização do Plano de E studo, a elaboração e revisão das 
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sínteses pelo prisma da adequação historiográfica, e às demais integrantes (profissionais das 

áreas de Língua Portuguesa, Língua Espanhola e Pedagogia), revisá-las quanto à adequação à 

norma culta das Línguas Portuguesa e Espanhola, e a adequação pedagógica. 

 A avaliação coletiva da aprendizagem tem sido procedida em forma de auto-avaliação, 

expressa oralmente ao final de cada reunião.  

 A avaliação dos estudantes quanto à aprendizagem da História tem ocorrido em caráter 

continuado, por meio de instrumentos diversos, sendo atribuído, ao final, um dos conceitos, 

conforme o desempenho do estudante em atividades individuais e coletivas: CSA - Construção 

Satisfatória de Aprendizagem, CPA - Construção Parcial de Aprendizagem e CRA - Construção 

Restrita de Aprendizagem (CRA). 

 Dentre os instrumentos avaliativos utilizados constam a observação do comportamento 

social no grupo de pesquisa, o diálogo oral, teste escrito de perfil misto (questões de múltipla 

escolha, questões dissertativas e análise iconográfica) impresso em papel opaco, teste escrito, 

de perfil misto (questões de múltipla escolha, questões dissertativas e análise iconográfica) a 

ser respondido eletronicamente. As observações concernentes à socialização dos estudantes 

ficaram a cargo da equipe do NAPNE, em formulário adaptado para este projeto.  

 De posse dos resultados das avaliações se retoma o tema/problema inicial, a título de 

revisão ou esclarecimento, caso seja necessário, ou se inicia o estudo de novo tema, em 

observância aos mesmos procedimentos aplicados ao anterior.  

Resultados 

 O projeto “História e diálogo: uma proposta pedagógica para a inclusão de estudantes 

com Paralisia Cerebral (PC) no IFRO” encontra-se em fase de desenvolvimento, tendo como 

resultados parciais: o teste e validação da metodologia de ensino proposta, a distribuição dos 

Planos de Estudo ao público-alvo (estudantes acometidos de Paralisia Cerebral), o 

acompanhamento pedagógico do público-alvo, evidente melhoria dos estudantes em aspectos 

como socialização, organização, autonomia para a busca de conhecimento e comunicação oral 

e escrita. Tais melhorias foram percebidas empiricamente, no decorrer do projeto, no cotidiano 

da sala de aula e também por meio dos instrumentos avaliativos aplicados. 

Conclusão 
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 O compromisso ético com a inclusão educacional exige a construção de ambientes 

projetos e estratégias que viabilizem aos estudantes obterem êxito em suas aprendizagens. Se 

não for assim, a inclusão não será completa, pois apenas inserir o estudante com deficiência em 

uma classe comum, não lhe assegura condições para desenvolver autonomia intelectual, 

consciência política e compreensão da cidadania.  

 De parte do corpo docente e técnico, é preciso criar condições de aprendizagem, 

produzir ou adaptar materiais, testar metodologias de ensino, dialogar, compreender as 

necessidades educacionais específicas de cada aluno(a) e o potencial que encerram na timidez, 

na apatia ou na inquietude quase sempre medicalizada. De parte do Estado, entende-se 

fundamental não reduzir investimentos na Educação (ao contrário, aumentar os repasses e 

aperfeiçoar a fiscalização), bem como promover políticas setoriais e intersetoriais para a 

infância, a juventude e a pessoa com deficiência, de modo a ampliar as possibilidades de 

permanência e êxito escolar. 

 No que concerne ao currículo de História, apesar das reduções e fraturas que querem lhe 

impor com a remodelação do Ensino Médio e a nova BNCC, permanece como campo precípuo 

para a formação do pensamento crítico, da cidadania e da compreensão da diversidade. Segue, 

portanto, como espaço indispensável para o enfrentamento das questões concernentes à 

inclusão. 

 História e diálogo é um bom caminho para a educação inclusiva, para a aprendizagem, 

para a autonomia e a cidadania. 
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GT 06. Educação Profissional e Tecnológica 

RESUMO: A educação do campo com mediação tecnológica é um desafio que os discentes e docentes perpassam 

na atualidade. Nesse formato de educação, os professores precisam de formação constante para acompanhar as 

demandas sociais da educação do campo e suas especificidades curricular, bem como para o atendimento efetivo 

das comunidades do campo e difícil acesso. O objetivo foi analisar de que forma são ministradas as aulas do Ensino 

Médio com Mediação Tecnológica de escolas públicas do campo no Estado de Rondônia e se o planejamento 

considera as condições complexas do docente e do educando. A pesquisa teve abordagem qualitativa, do tipo 

descritivo com procedimentos de análise de relatos de experiência de uma coordenadora pedagógica que 

acompanha o planejamento das aulas. Os aportes teóricos foram com base em autores que fundamentam a educação 

a distância, semipresencial e com mediação tecnológica, análise de documentos que implementam o ensino 

mediado com tecnologia. O ensino por meio de mediação tecnológica para comunidades rurais e de difícil acesso, 

exige o planejamento mais minucioso das aulas, bem como ações que estimulem os discentes a aprender por meio 

da tecnologia digital. Cabe aos docentes que ministram as aulas, bem como o professor tutor presencial capacidade 

para implementação curricular de forma que os discentes transformem as informações em conhecimentos que 

sejam válidos para a melhoria social e profissional. O pensamento neoliberal vem ganhando forças na educação 

nacional, especialmente no que se refere às políticas de formação profissional, no entanto a leitura e reflexão 

baseada no pensamento marxista asseguram uma posição de resistência e possibilidades de mudança. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação do campo. Tecnologia. Ensino com Mediação Tecnológica. 

ABSTRACT: The education of the field with technological mediation is a challenge that the students and teachers 

are currently experiencing. In this form of education, teachers need constant training to follow the social demands 

of rural education and its curricular specificities, as well as for the effective care of the rural communities and 

difficult access. The objective was to analyze how the classes of the High School with Technological Mediation 

of public rural schools in the State of Rondônia are given and if the planning considers the complex conditions of 

the teacher and the student. The research had a qualitative approach, of the descriptive type with procedures of 

analysis of reports of experience of a pedagogical coordinator that accompanies the class planning. The theoretical 

contributions were based on authors who base the distance education, semi-presence and with technological 

mediation, analysis of documents that implement technology mediated with technology. Teaching through 

technology mediation to rural communities and difficult access, requires more detailed planning of classes, as well 

as actions that encourage learners to learn through digital technology. It is up to the teachers who teach the classes 

as well as the tutor face-to-face capacity for curricular implementation so that the students transform information 

into knowledge that is valid for social and professional improvement. Neoliberal thinking has been gaining strength 

in national education, especially with regard to vocational training policies, but reading and reflection based on 

Marxist thought ensure a position of resistance and possibilities for change. 

KEYWORDS: Field education. Technology. Teaching with Technological Mediation. 
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Introdução 

A educação vem sendo historicamente tratada como um instrumento de dominação e de 

conservação da sociedade, e mesmo por isso, deve ser analisada à luz do contexto sócio-político 

e econômico, como parte integrante e imprescindível do sistema social. Assim, como 

reprodutora dos interesses de classe, tem sido um dos maiores instrumentos de dominação em 

massa, ao lado de outro grande aparelhamento que também tem sido usado por este mesmo fim 

de educar: a mídia, como tem marcado a tendência contemporânea de se universalizar o ensino 

por meio da educação a distância, em que pese todo argumento desfavorável à busca pela 

qualidade de ensino, precarização do trabalho docente e aligeiramento do conhecimento  

cientifico veiculado por esta modalidade.  

Sob um olhar marxista, a educação está relacionada à superestrutura de controle usada 

pelas classes dominantes sobre a classe proletária, criando uma falsa consciência que 

impossibilita que esta perceba os interesses de sua própria classe. Nesta perspectiva, a educação 

que o Estado burguês oferece terá um currículo baseado em distinções de classe, portanto, não 

atenderá aos interesses dos trabalhadores. Ainda assim, Marx defende a educação técnica e 

industrial, mas não a que os estados hoje defendem, a partir de um vocacionalismo que camufla 

especialmente as intenções do modelo capitalista em relação a educação profissionalizante e 

tecnológica.  

Gramsci, filósofo marxista, jornalista, crítico literário e político italiano, com sua teoria 

da hegemonia cultural (descreve como o Estado usa, nas sociedades ocidentais, as instituições 

culturais para conservar o poder), denunciou a defasagem entre a escola tradicional e humanista 

incapaz de atender as novas necessidades da sociedade industrial, que exigia atividades práticas 

muito complexas, propondo a escola unitária. Conforme Miguel (2009), em analise ao 

pensamento pedagógico de Gramsci, fala sobre a sua proposição de uma "escola única inicial 

de cultura geral, humanista, formativa" (GRAMSCI, 1982, p. 118 apud MIGUEL, 2009, s/p), 

que equilibre o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente com o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar intelectualmente. "Deste tipo de escola única, 

através de repetidas experiências de orientação profissional, passar-se-á para uma das escolas 

especializadas ou para o trabalho produtivo" (GRAMSCI, 1982, p. 118 apud MIGUEL, 2009, 

s/p).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Marxismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_liter%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hegemonia_cultural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo_ocidental


 

755 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

O Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica e Profissionalizante 

(Cooperativismo) ofertado pela Secretária de Estado e Educação de Rondônia (SEDUC, 2016) 

em parceria com Instituto Federal de Rondônia (IFRO), a diversos municípios em localidades 

rurais do Estado, visa atender os direitos dos cidadãos do acesso à educação para a formação 

cidadã e profissional. Dessa forma, caberia aos envolvidos ter uma visão crítica sobre o 

currículo proposto, a estrutura pedagógica dos docentes e gestão dessa modalidade, se 

fomentam mudanças efetivas que contemplem a melhoria social e profissional dos educandos 

que vivem na localidade rural e de difícil acesso.  

O cenário educacional de Rondônia é amplo e diversificado, divide-se em 52 

municípios, áreas rurais e comunidades que vivem em torno de rios importantes de grande 

extensão, tal como: Rio Madeira localizado na Capital Porto Velho e Rio Machado localizado 

no Município de Cacoal. Esta realidade geográfica necessita de políticas públicas democráticas 

que contemplem os direitos a educação e formação profissional dessas comunidades, de forma 

que os mesmos não precisem sair de suas localidades em busca de oportunidades no que 

concerne à educação Básica e profissionalizante. 

Cabem aos gestores da administração pública ofertar o ensino de qualidade as 

comunidades que possui identidades culturais especificas a cada localidade, tal como: os povos 

indígenas, as populações ribeirinhas, os quilombolas, a população da zona rural e urbana, de 

forma que seus direitos não sejam negados no que se refere ao acesso e equidade na formação.  

Refletindo sobre a educação e como tem sido instrumento de reprodução ou de 

transformação, este estudo teve o objetivo de analisar parte de um processo educacional que 

tem trazido o discurso da inovação curricular, verificamos de que forma tem ocorrido o 

planejamento das aulas do Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica de escolas 

públicas em comunidades rurais e difícil acesso no Estado de Rondônia, e se esse ensino visa 

atender a demanda dos alunos trabalhadores do campo. A pesquisa teve abordagem qualitativa 

do tipo descritiva com procedimentos de análise de relatos de experiência de uma coordenadora 

pedagógica que acompanha o processo de planejamento das aulas, bem como análise de 

documentos e bibliográfica. 

O artigo esta subdividido em seções que visam discutir os direitos dos educandos a 

educação do campo com qualidade, o Projeto Ensino Médio por meio de Mediação 

Tecnológica, sua legislação e abrangência.  Enfatizamos que o currículo e as práticas 
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pedagógicas precisam contemplar e respeitar a diversidade cultural dos discentes, de forma que 

sejam valorizados os saberes locais, sem detrimento da aprendizagem ampliada ao 

conhecimento cientifico universal.  

Educação do campo: ensino por meio de mediação tecnológica 

O compromisso do Estado com a educação em todos os níveis e modalidades é declarado 

em documentos nacionais e internacionais, esses documentos são evocados como referência 

para o empreendimento de políticas públicas de estado para o benefício social. Assim, a 

educação parte de um contexto mais amplo e global, na construção do contexto nacional ao 

local. Esses documentos e declarações universais subsidiam a cada nação para a construção de 

seu sistema educacional, tendo por base as suas próprias referências culturais, sociais, 

econômicas e políticas. 

Marx foi o primeiro sociólogo a desenvolver uma teoria das classes sociais na evolução 

histórica. As classes sociais se definem pela propriedade dos meios de produção, existindo uma 

relação de oposição entre opressores e oprimidos. No modo de produção capitalista, há de um 

lado, os proprietários dos meios de produção e, de outro, os proletários que detém unicamente 

a força de seu trabalho.  

Na leitura de Ghiraldelli Junior (2003), observamos que, para Marx, a percepção do 

mundo social define-se pela categoria de classes, que se consubstancia através das relações dos 

processos econômico e produtivo, na crença do desenvolvimento da sociedade e na revolução 

do proletariado. Na pratica, o marxismo seria uma atitude de comprometer-se com as massas 

exploradas e oprimidas, e com a revolução em busca da transformação social em benefício dos 

trabalhadores e dos excluídos.  

No que tange a educação do campo, pouco se percebe o comprometimento com os 

sujeitos dessa educação, os estudantes do campo. O currículo no contexto da educação do 

campo e de comunidades tradicionais, precisa viabilizar reflexões e práticas pedagógicas que 

concernem à cultura local e a global, possibilitando a ampliação dos universos culturais dos 

alunos de uma forma crítica, para a transformação social, intelectual e profissional dos mesmos.  

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), por intermédio do Conselho Nacional da 

Educação (CNE), amplia políticas que tratam da inclusão das diversas culturas no projeto 
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curricular das instituições de ensino, instituições que incluem também a educação do campo, 

indígena e quilombolas. Verifica-se que esta inclusão não tem sido efetiva.  

Para que a educação alcance a qualidade e a inclusão social dos discentes das diversas 

modalidades e níveis de ensino, é preciso maior investimento do setor público, a fim de que e 

realmente as escolas possam atender as necessidades de aprendizagens dos alunos, que vão 

além da estrutura física e pedagógica, tais como: equipamentos, laboratórios, salas de recursos, 

materiais didáticos, para o melhor atendimento ao ensino. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei nº 9394/96, estabelece as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional para a Educação do Campo: 

 

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, 1996). 

 

A educação do campo há tempos vem sendo um anelo para as comunidades de difícil 

acesso, uma esperança de abrir oportunidades para crianças, jovens e adultos que não têm 

acesso a meios para se integrar às escolas urbanas. Ela possui diretrizes curriculares gerais 

conforme a LDB 939496 anuncia, porém ainda são muitos os desafios. As maiores dificuldades 

são manter nessas localidades profissionais para atuarem no ensino Básico Fundamental e 

Médio, além de lidar com as especificidades de cada região. Nesse contexto, Rondônia buscou 

na modalidade do Ensino mediado com tecnologia, formas para sanar os desafios das 

comunidades rurais para o acesso ao Ensino Médio e Técnico profissional.  

Essa modalidade, no entanto, não vem dialogando com as práticas sociais de forma 

crítica, discutindo a intencionalidade da educação ofertada diante da vida real dos educandos 

que moram no campo, portanto, dificilmente estará superando desigualdades sociais 

intensificadas pelo capitalismo. Neste sentido, o conhecimento proposto pela escola deve 

pautar-se pelo viés crítico, para que seja tome como ponto de partida a pratica social, suas 

necessidades e condições concretas, a fim de chegar a uma prática reflexiva, sistematizada, 

objetivando assim a transformação da realidade do educando. Nesse sentido, cabe reflexão 

sobre o currículo prescrito, o oficial, o qual precisa ser implementado pelas práticas 
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pedagógicas significativas com vistas a melhoria de vida, individual e social, profissional, a 

partir do contexto social dos jovens do Ensino Básico.  

Diante da realidade sociocultural do Estado de Rondônia, verifica-se que mediante os 

acordos concentrados para garantir uma educação para todos, com qualidade e sem 

discriminação, os gestores da educação de Rondônia devem levar em consideração sua 

regionalidade e especificidades para a construção de uma sociedade democrática. Dessa forma, 

as políticas públicas de Estado devem favorecer o direito à educação pública com qualidade, 

equipada com os instrumentos essenciais para o processo ensino aprendizagem, acesso e 

permanência no ensino e barrando qualquer tipo de discriminação. Essa garantia deve partir dos 

interesses coletivos da sociedade por meio dos movimentos sociais, das instituições formadoras 

e dos políticos que nos representam.  

O documento Internacional que veio potencializar, nos países, as mudanças necessárias 

na educação, a Conferência Mundial sobre “Educação para Todos: Satisfação das Necessidades 

Básicas de Aprendizagem” em Jomtien, Tailândia, ocorrida de 5 a 9 de março de 1990. Em 

relação aos direitos sociais a educação escolar, o Art. 1º informa que: 

 

Cada pessoa - criança, jovem ou adulto - deve estar em condições de aproveitar as 

oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas necessidades básicas de 

aprendizagem. Essas necessidades compreendem tanto os instrumentos essenciais 

para a aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução 

de problemas), quanto os conteúdos básicos da aprendizagem (como conhecimentos, 

habilidades, valores e atitudes), necessários para que os seres humanos possam 

sobreviver, desenvolver plenamente suas potencialidades, viver e trabalhar com 

dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de vida, 

tomar decisões fundamentadas e continuar aprendendo. 

 

Esse documento foi um marco primordial para ampliação, financiamento e 

implementação da educação dos países consignatários. No Brasil, desde a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96, bem como os demais documentos 

como: Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), o Plano Nacional de Educação, Lei nº 

13.00572, de 25 de junho de 2014. Art. 1º, o qual aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), 

com vigência por 10 (dez) anos, com vistas ao cumprimento do disposto no Art. 214 da 

Constituição Federal. 

                                                           
72Disponível em <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-

publicacaooriginal-144468-pl.html> Acesso em: julho de 2018. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html
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O Art. 2º dispõe as diretrizes do PNE e visam contribuir para:  

 

I - Erradicação do analfabetismo; II - universalização do atendimento escolar;  III - 

superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 

na erradicação de todas as formas de discriminação; IV - melhoria da qualidade da 

educação; V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; [...] promoção dos princípios do 

respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental 

(BRASIL, 2014). 

 

Os documentos apontados acima contribuem para o fortalecimento da educação 

brasileira de forma que a universalização do acesso a todos vem ocorrendo gradativamente, 

porém ainda precisa melhorar a qualidade e permanência com equidade tão esperada pela 

sociedade, principalmente na educação do campo e comunidades de difícil acesso. A 

responsabilidades para a melhoria na educação depreende não somente de leis orgânicas, mas 

na execução dessas leis. Cabe aos gestores e administradores dos recursos públicos, 

contemplarem os direitos dos cidadãos, porém a sociedade precisa conscientizar-se, manifestar 

e cobrar dos gestores públicos esses direitos.  

Projeto Ensino Médio por meio de Mediação Tecnológica: Implantação em Rondônia  

O Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação/SEDUC, 

implantou o Projeto de Ensino Médio com Mediação Tecnológica tem como base legal à LDB 

nº 9.394 20 de dezembro de 1996, as Resoluções nº 04/2010-CNE/CEB, nº 2 de 30 de janeiro 

de 2012, CNE/CEB, nº 095/2003-CEE/RO e nº 1.166-CEE/RO. O Projeto, é regulamentado 

por meio da Portaria nº 680-GAB/SEDUC, de 08 de março de 2016.  

Em 2018 o atendimento ocorre em 118 (cento e dezoito) escolas da rede pública e 

estadual, consideradas localidades de difícil acesso, nos municípios, distritos e linhas, das 

dezoito Coordenadorias Regionais de Ensino do Estado de Rondônia, visando a concomitância 

com o Ensino Profissionalizante administrado pelo Instituto Federal de Rondônia – IFRO, em 

parceria com a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, para oportunizar a inserção do 

jovem no mundo do trabalho, continuidade dos estudos e o exercício da cidadania. 

Neste prisma, o Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica no Estado de 

Rondônia, precisa fomentar o ensino interdisciplinar e transversal, vinculado à educação ao 

contexto social, local, visando formação para o trabalho, às tecnologias e busca pela melhoria 

de vida, em especial a transformação na localidade em que o aluno está inserido.  
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O professor ao fazer uso do ensino mediado com tecnologia, semipresencial ou a 

Educação a Distância, necessita desenvolver competências nos estudantes para promover a sua 

autonomia e o fortalecimento de sua aprendizagem, para que sejam capazes de continuar a 

aprender com a vida e na vida. O conhecimento ensinado ao educando nesta perspectiva deve 

buscar a transformação intelectual e pensamento crítico, com aprofundamento nos saberes 

científicos e tecnológicos, bem como levar o educando a coloca-los em prática. 

Moore e Kearsley (2013), sobre a Educação a Distância, comentam como deve ser a 

interação professor e aluno nessa modalidade ou com mediação tecnológica: 

 

A ideia básica de educação a Distância é muito simples: alunos e professores estão 

em locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem e 

ensinam. Como eles estão em lugares diferentes, dependem de alguma forma de 

tecnologia de comunicação para que possam interagir. Para usar essa tecnologia com 

sucesso, os professores devem conhecer os diferentes projetos e técnicas de 

mensagem próprios dessa tecnologia (MOORE e KEARSLEY, 2013, p.1).  

 

Para tanto, a organização curricular e pedagógica dos docentes do Ensino com Mediação 

Tecnológica precisa ter características próprias a essa clientela para que os alunos consigam 

adequar sua potencialidade para aprender. O currículo deve ter bases na perspectiva da 

legislação vigente e das especificidades de cada comunidade escolar, bem como a matriz 

curricular precisa ser distribuída em áreas de conhecimentos, oportunizando ao aluno adquirir 

as competências e habilidades necessárias à sua formação. 

Conforme define o Art. 8º Resolução73 CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, o 

currículo deve ser organizado conforme as áreas de: Linguagens; Matemática; Ciências da 

Natureza e Ciências Humanas. A alínea 1º informa que o currículo deve contemplar as quatro 

áreas do conhecimento, com tratamento metodológico que evidencie a contextualização e a 

interdisciplinaridade ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de 

saberes específicos. 

Diante dessa demanda da Educação do Campo, faz-se necessário unir forças entre 

gestores, docentes e comunidade, na busca pela melhoria no ensino e no enfrentamento dos 

desafios advindos do ensino e das tecnologias. Dessa forma, o Estado de Rondônia, por meio 

                                                           
73Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9864-rceb002-

12&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192Acesso em setembro de 2018. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9864-rceb002-12&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9864-rceb002-12&category_slug=janeiro-2012-pdf&Itemid=30192
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desse Projeto tem garantido a Educação do Campo, direito ao acesso, essa oferta precisa ser, no 

entanto, com qualidade.  

Moore e Kearsley (2013), dizem que o advento da educação a distância permite o acesso 

à educação das populações rurais e as possibilidades de que venha a crescer e a trazer mais 

benefícios aos alunos das zonas longínquas dos centros urbanos. 

 

Com a educação a distância, significa que mais pessoas estão obtendo acesso mais 

facilmente a mais e menores recursos de aprendizado do que podiam no passado, 

quando tinham de aceitar somente o que era oferecido localmente. A medida que a 

utilização da educação a distância se disseminar, populações anteriormente em 

desvantagem, como os alunos das ares rurais ou de regiões no interior das cidades, 

poderão fazer cursos nas mesmas instituições e com o mesmo corpo docente que 

anteriormente estavam disponíveis apenas para alunos em áreas privilegiadas e 

residenciais de bom nível (MOORE e KEARSLEY, 2013, p.1).  

 

Dessa forma, o ensino com Mediação tecnológica gera oportunidades as comunidades 

do campo de difícil acesso, porém existem fragilidades que precisam ser sanadas, assim os 

envolvidos precisam ter visão do seu papel, unir forças para que cada vez mais o ensino chegue 

a essas comunidades favorecendo a transformação e gerando oportunidades. 

Nessa perspectiva Costa (2014), informa que na atualidade, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), são características fundamentais de progresso e 

globalização entre os povos, bem como facilita a vida social, profissional e econômica, assim 

as tecnologias digitais são ferramentas que possibilitam melhoria social ao homem, por isso 

tem sido utilizado para o alcance de muitas pessoas à educação. 

Alves (2011, p.1) informa que a Educação a Distância constitui um recurso de 

incalculável importância para atender grandes contingentes de alunos, de forma mais efetiva 

que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade. Assim as novas tecnologias de 

informação e comunicação estão abrindo novas possibilidades para os processos de ensino-

aprendizagem a distância. 

O Decreto Nº 9.057, de 25 de maio de 2017 Art. 1º, informa que: 

 

Art. 1º, Para os fins deste Decreto, considera-se educação a distância a modalidade 

educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e 

aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 

acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades 

educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e 

tempos diversos (BRASIL, 2017). 
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Ressalta-se que a Educação a distância deve ter obrigatoriamente momentos presenciais, 

como visto na Lei citada.  A Educação a Distância vem gerando oportunidades a comunidade 

que em algum momento não teve a oportunidade em seguir com os estudos, bem como aqueles 

que não têm o tempo disponível para efetivar o estudo. 

Na Educação a Distância (EaD), Santos (2017), discorre que o docente assume papel de 

mediador na formação humana e profissional em um trabalho de interlocução entre discente, 

docente e conteúdo. Ela diz que neste processo de ensino é preciso considerar que é um humano 

intermediando humanos nas diversidades e nas idiossincrasias que se apresentam.  

A EaD é uma modalidade de ensino, por esse motivo alguns preceitos básicos são 

idênticos ao ambiente presencial, tanto para docentes quanto para discentes.  

Santos (2017) informa que é preciso ter respeito, cordialidade, seriedade, capacidade de 

escuta, organização, compromisso e ética. A EaD, com o passar dos anos, tornou-se um 

fenômeno da sociedade tecnológica. É considerada uma modalidade educacional potencializada 

pelas novas Tecnologias da Informação e da Comunicação. Assim, o docente precisa estar 

preparado para atuar nessa modalidade, uma vez que nessa modalidade de ensino a educação 

se tornou comunitária, virtual, multicultural e ecológica (SANTOS, 2017). 

Quanto a formação dos docentes na perspectiva da Educação a Distância, 

semipresencial ou com mediação tecnológica, o perfil desse profissional deve incluir 

flexibilidade, que seja capaz de um planejamento prévio, busque capacidades técnicas, conheça 

as ferramentas disponíveis ao ensino, organize e respeite o tempo e o espaço, bem como 

considere as peculiaridades dos educandos em aprender com autonomia. 

 

Metodologia: percursos da pesquisa 

A pesquisa teve abordagem qualitativa, tendo em vista a oportunização da interpretação 

dos dados relevantes para a análise. O estudo qualitativo é imprescindível para a compreensão 

dos dados, o ambiente, fatos e expressões relevantes para ser interpretados e refletidos pelo 

pesquisador.  

Gamboa (2006, p. 26) aponta que: 

 

O conhecimento é o resultado da relação entre um sujeito cognoscente e um objeto a ser 

conhecido. Desde o ponto de vista epistemológico as abordagens empíricas e positivistas 

privilegiam o objeto ou o fato, fazendo “desaparecer” o sujeito em prol do registro. Essas 

abordagens supõem que o objeto real e o objeto do conhecimento permanecem reduzidos 

à representação do primeiro sem permitir a interação do sujeito. 
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Pesquisa com abordagem qualitativa implica na interação do pesquisador com o objeto 

de pesquisa, gerando juízo de valor. A pesquisa qualitativa, tem como preocupação central o 

exame dos dados em um tipo de profundidade, é particular àquela situação, e examinado no 

detalhe para aquele caso, tendo em conta a perspectiva histórica, social dos sujeitos, no 

momento em que se faz as análises.  

A esse respeito, Gil (1999) aponta que a pesquisa descritiva se caracteriza pela técnica 

de descrições características de um determinado fenômeno, grupo de pessoas. As pesquisas 

descritivas também possibilitam o estabelecimento das relações que há entre as variáveis 

existentes no problema da pesquisa.  

A coleta de dados ocorreu por meio de relatos de experiência da coordenadora 

pedagógica do Projeto Ensino Médio Mediado por Tecnologia, implantado em 2016 em escolas 

do campo nos 52 municípios do Estado de Rondônia.  

Os aportes teóricos foram com base em autores que fundamentam a temática do ensino 

por meio de tecnologia, bem como análise de documentos de implantação e implementação do 

referido projeto em estudo. Para a análise dos dados, foi necessário um estudo de documentos 

legais, e bibliográficos, com autores que enfatizam a ensino a distância, semipresencial ou 

mediado por meio de tecnologia numa perspectiva crítica que seja determinante para a 

compreensão e reflexão dos conhecimentos de forma contextualizada. 

Ensino com mediação tecnológica em escolas públicas do campo: diálogos sobre a 

realidade vivenciada em Rondônia 

 

A seguir trazemos os relatos de experiência de uma das coordenadoras pedagógicas, que 

faz o acompanhamento do planejamento e execução das aulas do Projeto Ensino Médio com 

Mediação Tecnológica, veiculado a vários munícipios do Estado de Rondônia.  

Em relação as disciplinas que fazem parte do currículo do Projeto Ensino Médio com 

Mediação Tecnológica para comunidades do campo, a coordenadora relatou as seguintes: 

 

As disciplinas que fazem parte da matriz curricular, Matemática, Física, Química, 

Português, Artes, Sociologia, Filosofia, Biologia, História e Geografia de Rondônia, 

bem como a disciplina de Noções Básicas de Agroecologia e Zootecnia – NBAZ, com 

o intuito em implementar os conhecimentos das comunidades rurais (RELATOS DE 

EXPERIÊNCIA, 2018).  

 

Esse cenário de educação possui um diferencial no ensino totalmente presencial, os 

materiais produzidos pelos professores passam por correções de uma equipe, e após as 
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correções são enviados por e-mail pelos coordenadores dos polos, aos professores presenciais, 

que antecipadamente planejam as aulas, tal como impressão dos materiais das atividades que 

serão realizadas pelos alunos.  

O currículo do Projeto Ensino Médio com mediação tecnológica deve ter base nos 

componentes curriculares obrigatórios da Leis de Diretrizes e Bases, nº 9394/96, e adequado as 

realidades de cada localidade. Esses conhecimentos, independentemente de onde o estudante 

esteja, precisa ser alcançado, e mesmo diante da complexidade que é o atendimento educacional 

de comunidades tradicionais e mais distantes.  

Em 2018 o Projeto atende 5.259 (cinco mil duzentos e cinquenta e nove) alunos 

matriculados no 1º, 2º e 3º anos, nos diversos municípios do Estado de Rondônia. O Projeto 

Ensino Médio com Mediação Tecnológica é composto por 13 (treze) disciplinas da Base 

Nacional Comum Curricular e diversificada, conforme a LDB (9394/1996), Art. 35-A, de 

acordo com a Tabela abaixo:  

Tabela 1: Matriz Curricular - Ensino Médio com Mediação Tecnológica - Diurno - 2016 

ÁREAS DE 

CONHECIMENTO 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

ANOS/ CARGA HORÁRIA CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL BASE NACIONAL 

COMUM 

PARTE 

DIVERSIFICADA 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 

LINGUAGEM Língua 

Portuguesa 

86 72 86 - - - 244 

Arte 24 24 20 - - - 68 

L.E.M. - Língua 

Inglesa 

- - - 40 40 40 120 

L.E.M. - Língua 

Espanhola 

- - - 38 34 32 104 

Educação Física 40 40 32 - - - 112 

MATEMÁTICA Matemática 72 64 72 - - - 208 

CIÊNCIAS DA 

NATU REZA 

Química 72 64 72 - - - 208 

Física 72 64 72 - - - 208 

Biologia 72 64 72 - - - 208 

CIÊNCIAS 

HUMANAS  

História 72 64 64 - - - 200 

Geografia 72 64 64 - - - 200 

Sociologia 32 24 24 - - - 80 
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Filosofia 32 24 24 - - - 80 

História do 

Estado de 

Rondônia 

 - - - - 40 40 

Geografia do 

Estado de 

Rondônia 

- - - - - 40 40 

 Noções Básicas 

de  Agroecolo 

gia e Zootecnia-

NBAZ 

 - - 36 32 - 68 

Subtotal 646 568 602 114 106 152 2.188 

Total Parcial        

ATIVIDADES EXTRACLASSE - AE 

LINGUAGEM  Língua 

Portuguesa 

04 08 04 - -  - 16 

Inglês - - - - -  - - 

Artes 08 16 12 - -  - 36 

Educação Física - - - - -  - - 

MATEMÁTICA Matemática 08 16 08 - - - 32 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

Química 08 16 08 - - - 32 

Física 08 16 08 - - - 32 

Biologia 08 16 08 - - - 32 

CIÊNCIAS 

HUMANAS 

História 08 16 08 - -  - 32 

Geografia 08 16 08 - -  - 32 

Filosofia 08 16 08 - -  - 32 

Sociologia 08 16 08 - -  - 32 

 N  NBAZ 04 08 - - -  - 12 

Subtotal 80 160 80 - - - 320 

Total Geral 838 834 834 - - - 2.508 

Fonte: Portaria n. 680/2016-GAB/Seduc, publicada no Diário Oficial de Rondônia - DOE n. 44, de 09.03.2016, p. 46. 

 

A Matriz Curricular do Projeto conforme tabela acima, contempla 200 (duzentos) dias 

letivos, com 05 (cinco) dias semanais, a carga Horária Anual 2.508 (dois mil quinhentos e oito), 

320 (trezentos e vinte) de Atividades Extraclasse, que são atividades práticas desenvolvidas no 

término de cada módulo, essa atividade envolve a participação de toda a comunidade escolar. 



 

766 
ANAIS DA II JORNADA DO HISTEDBR-RO. Educação e Marxismo: 200 anos de Karl Marx / 100 anos da Reforma de Córdoba – Porto Velho - RO. ISSN: 2527-2314 

A coordenadora informou que o planejamento das aulas ocorre da seguinte forma: 

 

Os docentes realizam o planejamento dos conteúdos em conjunto, em seguida, esses 

materiais: planos, atividades, materiais complementares (vídeos, textos de Artigo ou 

livros) e os slides das aulas são encaminhados para a equipe de correção. Após as 

correções esses materiais, são enviados aos coordenadores de polos, via e-mail, os 

mesmos encaminham aos professores presenciais, que mediam as aulas aos alunos 

(RELATOS DE EXPERIÊNCIA, 2018). 
 

A modalidade de ensino mediada com tecnologia não é tarefa fácil, faz-se necessário 

um planejamento antecipado, que envolve várias situações antes da veiculação das aulas, bem 

como exige uma equipe para a gestão e organização pedagógica efetiva. 

Santos (2017), discorre que na Educação a Distância o docente assume papel de 

mediador, na formação humana e profissional em um trabalho de interlocução entre discente, 

docente e conteúdo. Assim esse formato de educação precisa de alguns preceitos que são 

idênticos ao ambiente presencial, tanto para docentes quanto para discentes. É preciso ter 

respeito, ter cordialidade, ter seriedade, capacidade de escuta, a organização, o compromisso e 

a ética (SANTOS, 2017). Considerando a complexidade do ensino mediado por tecnologias, 

exige novos saberes metodológicos e curriculares, e o docente precisa acompanhar essas 

mudanças. 

A veiculação das aulas via TV às comunidades de difícil acesso ocorrem da seguinte 

forma, segundo nossa coleta:  

 

Os professores ministram as aulas em um estúdio de TV, esse serviço é coordenado 

por uma equipe técnica de transmissão e produção de TV. O estúdio fica localizado 

no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Zona Norte em Porto Velho. As aulas são 

transmitidas via sinal de TV, para as escolas em vários municípios de Rondônia. Os 

professores possuem formação na área de atuação bem como tem mestres e um doutor 

(RELATOS DE EXPERIÊNCIA, 2018).  

 

De acordo com o relato acima, compreende-se que o ensino com mediação tecnológica 

tem uma estrutura curricular e pedagógica muito própria, os professores são desafiados o tempo 

todo, as práticas pedagógicas são mais complexas, pois o professor precisa motivar o aluno para 

que os mesmos não percam o interesse em aprender. 

A esse respeito, Alves (2011, p.1) informa que a Educação a Distância constitui um 

recurso de incalculável importância para atender grandes contingentes de alunos, de forma mais 

efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade, porém, os discentes podem 

perder o interesse e evadir com mais facilidade do que ocorre no presencial. 
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Em relação a forma como ocorrem as aulas e como os estudantes interagem com os 

professores ministrantes em estúdio, verifica-se que: 

 

Os estudantes assistem as aulas em uma sala equipada com uma TV até de 42 

polegadas, possui a presença de um professor mediador que auxilia os alunos em sala. 

O mesmo aplica e corrige as atividades diárias das disciplinas, bem como as 

avaliações. A organização das disciplinas é por módulo sequencial, são oferecidos 

dois módulos ao mesmo tempo de 45min cada bloco de aula (ocorrem dois blocos de 

aula de conteúdos conceituais, intercalado com um bloco de aula de correção das 

atividades), as aulas são veiculadas das 13hs às 17hs durante os duzentos dias letivos 

(RELATOS DE EXPERIÊNCIA, 2018).  

 

Assim sendo, percebe-se que no ensino mediado com tecnologia, o docente será muito 

mais rigoroso em seu planejamento, e os discentes precisam ser disciplinados, pois exige 

estudos diariamente, caso não ocorra, os discentes terão muito mais dificuldade na 

aprendizagem.  

Moran (2000) diz que hoje, cada vez mais processamos as informações de forma 

multimídia, juntando textos de várias linguagens, que compõem um mosaico ou tela 

impressionista, e que se conectam com outra tela multimídia. O autor informa que atualmente 

perante a rapidez que temos que enfrentar situações diferentes e cada vez mais, utilizamos o 

processo multimídico, porem o aluno precisa ser muito mais ativo. 

Buscando conhecer melhor o processo de ensino e aprendizagem de nossa pesquisa, em 

relação ao processo das correções das atividades e avaliação, a coordenadora disse que: 

 

Os alunos desenvolvem exercícios com cinco questões de múltipla escolha ou 

questões dissertativas na sala durante as aulas. Os exercícios são corrigidos em tempo 

real via TV, por meio da conectividade do chat. Os docentes presenciais se 

comunicam com docentes de estúdio, informam as dúvidas dos alunos e o professor 

ministrante da aula responde ao vivo. Nesse momento os docentes presenciais, através 

do chat, passam as alternativas que os alunos marcaram na atividade, e os professores 

ministrantes da aula, corrige as questões e analisam os acertos dos estudantes 

(RELATOS DE EXPERIÊNCIA, 2018). 

 

Dessa forma, os estudantes são desafiados em seu processo de aprendizagem, pois 

aprender por meio da tecnologia digital, como apresentado pela coordenadora, não é tão 

simples, exige muito do aluno. 

Em relação ao ensino com o uso da TV, seja como recurso em sala de aula, Moran 

(2000), depreende que a televisão utiliza uma narrativa com várias linguagens superpostas, 

atraentes, rápidas, porém, traz consequências para a capacidade de compreender temas mais 

abstratos. Por esse motivo, os professores têm o desafio de cada vez mais refletir sobre suas 
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práticas e como podem materializar os conhecimentos ensinados por meio de transmissão de 

TV.  

O ensino veiculado por TV exige do aluno concentração mais aguçada e percepções 

bem apuradas, não podem perder o foco na informação veiculada pelos docentes ministrantes 

das aulas. A esse respeito, o autor aponta o perfil docente para atender a demanda da tecnologia 

agregada a educação: 

 

Aprender é passar da incerteza a uma certeza provisória, que dará lugar as novas 

descobertas e a novas síntese. Os grandes educadores atraem não só pelas suas ideias, 

mas pelo contato pessoal. Dentro e fora da aula chamam a atenção. Há sempre algo 

surpreendente, diferente no que dizem, nas relações que estabelecem, na sua forma de 

olhar, na forma de comunicar-se, de agir. São um poço inesgotável de descobertas 

(MORAN, 2000, p. 17). 

 

Assim, as mudanças na educação dependem, não somente de educadores com esse 

perfil, mas também de gestores e coordenadores que atendam o processo educativo com 

eficiência. A esse respeito Moore e Kearsley (2013) dizem que os alunos na modalidade da 

educação a distância necessitam de docente consciente de sua prática, tal como capacidade 

técnica e pedagógica para auxiliar o aluno a aprender.  

 

Os alunos devem aprender como estudar por meio da tecnologia, como se comunicar, 

o que nem sempre é igual ao do ensino presencial. Em geral, esse tipo de 

aprendizagem destina-se a uma população diferente da que frequenta as escolas 

presenciais, e, consequentemente, os alunos que utilizam a educação a distância 

precisam de diferentes tipos de suporte e de ajuda em diversos tipos de problema 

(MOORE e KEARSLEY, 2013, p.1).  
 

A ação educativa na atualidade é muito mais complexa, pois exige do docente um 

domínio mais aguçado dos métodos e técnicas de ensino, bem como do uso da tecnologia digital 

para o sucesso da aprendizagem, e essa formação precisa ter base em uma educação na 

perspectiva crítica, que considere os condicionantes sociais, a alienação imposta pelos meios 

de comunicação, a dominação de uma educação em massa, bem como a realidade social, 

cultural, econômica e política para o alcance da autonomia intelectual e profissional do 

educando. Nossa reflexão direciona-se para as salas de aula com a tecnologia mediando o 

ensino, onde o professor volta a ser um instrutor, os conteúdos estão contidos em livros 

específicos ou manuais, e os alunos têm pouca chance de ganhar autonomia, pois a pesquisa e 

limitada a internet ou outros recursos tecnológicos. Portanto, neste modelo, a interação e mais 

mecânica que interpessoal no sentido de trocas culturais. Ao aluno cabe dar conta do conteúdo 
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para ser aprovado, ao professor cabe dar conta do repasse dos conteúdos, no tempo exigido e 

na sequencia pré-estabelecida. Dessa forma, cabe considerar ainda o lugar de origem desses 

educandos, que vivem no campo ou lugares isolados aonde a tecnologia não chega, pois ainda 

muitas vezes nem chegou à escola presencial regular. São alunos trabalhadores com 

necessidades especificas, e que na maioria das vezes, a depender da sensibilidade de um 

professor ou gestor, essas necessidades fazem parte, quando muito, de um diagnóstico escrito 

que fará parte de um relatório, mas não são consideradas como reais e capazes de serem 

elementos para transformar a realidade do ensino a esses discentes. 

Moore e Kearsley (2011) afirmam que, para permitir que os professores projetem cursos 

e interajam com os alunos por meio da tecnologia, os administradores da instituição 

educacionais e aqueles responsáveis pelo treinamento devem organizar os recursos de um modo 

diferente dos usados para o ensino em sala de aula presencial.  

Diante desse cenário, as políticas públicas de educação precisam garantir as pessoas o 

acesso ao Ensino Básico e Técnico Profissional para que seus direitos sejam garantidos como 

consta na Constituição Federal (1988), e as implicações positivas decorrentes desse acesso. 

O Projeto traz, em sua Matriz Curricular, a oferta do componente NBAZ (Noções 

Básicas de Agroecologia e Zootecnia) com professores formados na área de atuação, esse 

componente permite aos alunos aprimoramento dos conhecimentos de seus saberes locais, 

promovendo a possibilidade do desenvolvimento de atividades econômicas locais. O projeto, 

visa atender alunos que vivem no perímetro rural, objetivando sanar o índice baixo de 

escolarização do Ensino Médio de jovens de comunidades do campo, para que os mesmos não 

precisem sair de suas comunidades. Sabe-se que os jovens e adultos deve dar continuidade aos 

estudos, o que em muitos casos não ocorre por não terem acesso à escola em suas localidades 

com todos os profissionais com formação na área.  

Conforme os dados informados no gráfico 1, do 2º ano do Projeto Ensino Médio tiveram 

índices elevados de aprovação nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História e 

Biologia referentes ao ano letivo de 2017, mesmo diante das peculiaridades que ocorrem 

diariamente no percurso das aulas.   

Neste formato de educação com mediação tecnológica, exige-se dos docentes e 

discentes, maior dedicação e domínio no uso das tecnologias, disciplina e autonomia nos 

estudos, capacidade de auto formação, pesquisa de outras fontes de conhecimento para o 
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aprofundamento dos conteúdos aprendidos, de modo a não atender somente as necessidades 

básicas, mas alcançando, de maneira competente, a aprendizagem dos conteúdos selecionados 

para vida prática.  

Gráfico 01 – Índices Gerais aprovação e retenção de alunos do 2º ano de 2017. 

 

Fonte: Relatório/Dados - Planilha de Compilamento do Diário Eletrônico – SEDUC/RO, 2017. 

Os docentes além do domínio dos conteúdos e tecnologia precisam estar atentos as 

diferenças e necessidades de cada localidade, promovendo aprendizagem que tenha significado 

para a vida dos estudantes, sirva ao exercício da cidadania e que de fato contribua para uma 

formação profissional. 

O Ensino Médio com Mediação Tecnológica na educação do campo, ou seja, presencial 

por meio de sinal de TV na sala de aula, passa por desafios desde sua implantação em algumas 

localidades, principalmente as de difícil acesso. Com base nos resultados desse estudo, verifica-

se que as questões relacionadas aos planejamentos pedagógicos dos docentes ministrantes têm 

sido efetivos, porém os docentes presenciais precisam de orientações e práticas pedagógicas 

eficazes para que possam sanar os desafios cotidianos da sala de aula.  

No que se refere ao currículo escolar, Tardif (2012, p. 38-39) diz que o saber curricular 

são saberes correspondem aos “discursos, objetivos, conteúdo e métodos a partir dos quais a 

instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados 

como modelos da cultura erudita”. Os conhecimentos das diversas disciplinas apresentam-se 
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concretamente sob a forma de programas escolares que os professores devem mediar de forma 

que o aluno consiga aprender e transferir aos saberes da prática do cotidiano. Assim os 

conteúdos selecionados do currículo devem partir da práxis social para possibilitar a ampliação 

do universo cultural e intelectual de forma crítica.  

Verifica-se que o Projeto Ensino Médio com Mediação Tecnológica em Rondônia 

obteve em 2016 e 2017 crescimento quantitativo, porém muitos foram os desafios em relação 

as questões de infraestrutura. Para que o Estado de Rondônia atenda os direitos sociais das 

comunidades, é preciso avançar em políticas públicas que representem as necessidades e os 

interesses dos cidadãos do campo, sujeitos que precisam ser ouvidos e respeitados em suas 

particularidades. 

Santos (2017) salienta que o professor na modalidade de Ensino a Distância, precisa ser 

um profissional qualificado em determinado assunto, ter conhecimento teórico e experiência, 

para mediar o ensino teórico e prático.  A autora acrescenta que é um dos fatores importantes 

na garantia da qualidade do ensino seja em EaD ou na modalidade presencial, porém os desafios 

que surgem nesta modalidade em EaD, exige do docente, flexibilidade para aprender o novo e 

implica mudanças na forma tradicional de ensinar. 

Essa dinâmica, nos leva à reflexão de que a educação hibrida com mediação tecnológica, 

precisa buscar alternativas formativas diante das necessidades reais dos docentes e discentes, 

deve respeitar a diversidade de culturas presente nessas comunidades. A formação continuada 

dos professores deverá ter ênfase na pesquisa, como agente e o espaço escolar como o campo. 

Trata-se de um caminho que pode possibilitar sanar determinadas dificuldades dos envolvidos 

em relação às demandas necessárias neste processo de ensino. 

Considerações finais 

Com base nos resultados, verifica-se que o Ensino Médio com Mediação Tecnológica 

em Rondônia desde 2016 a 2017, tem obtido sucesso no desenvolvimento do ensino, no que se 

refere aos dados quantitativos, porém carece de refletir sobre os desafios do ensinar e do 

aprender por meio de tecnologia digital, considerando a complexidade em aprender nessa 

modalidade, e as singularidades das comunidades indígenas, ribeirinhas e rurais. Os docentes 

ministrantes das aulas, professores tutores das aulas presenciais, coordenadores e equipes 

pedagógicas precisam ter consciência do desafio de ensinar e de aprender por mediação 
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tecnológica (aulas via canal TV). Todos os envolvidos nessa modalidade de ensino precisam 

criar estratégias pedagógicas e metodológicas para efetivar positivamente a aprendizagem, 

seleção dos conteúdos curriculares bem como reflexão sobre suas práticas, observação sobre as 

habilidades que os alunos precisam desenvolver alinhada aos saberes locais. O currículo 

proposto pelo projeto precisa ser reorganizado em cada escola, partindo das necessidades e 

possibilidade da aprendizagem dos educandos respeitando a diversidade cultural local.  

O mito de um mercado de trabalho que necessitaria de quadros de jovens com 

habilidades tecnológicas parece ser produzido pelo sistema educativo. Hoje no Brasil temos 

uma taxa de desemprego em 12,9% no trimestre encerrado em abril de 201874, dado obtido da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no Rio de Janeiro. Todas as reformas que incluem o Ensino profissional no 

Brasil aparecem associadas a essa necessidade e a um desemprego entre os jovens, que seria 

sanado pelo acesso e domínio da tecnologia. Não se menciona como era de se esperar, o próprio 

funcionamento excludente dos mercados de trabalho numa sociedade capitalista, mas 

simplesmente aos deficits de qualificação do jovem promissor que deve integrar os postos de 

trabalho que se diz disponíveis no mercado. Não se analisam as condições dessa qualificação 

profissional. Não se avaliam as condições precárias de trabalho do professor, em turmas 

superlotadas, com materiais insuficientes, salários indignos, formação deficiente e falta de 

estimulo para trabalhar na docência. Não se avaliam as condições do aluno do campo, que, sem 

condições estruturais para continuar produzindo no campo, almeja vir à cidade para suprir suas 

carências e obter sucesso profissional. Vem atrás de uma formação que o qualifique, mas 

encontra barreiras enormes para que continue estudando e aprendendo, quanto mais na 

modalidade a distância ou semipresencial, onde, sem a mediação de um professor pesquisador, 

motivado para gerar competências profissionais e formação humana, deve contentar-se com 

instrutores de ensino, tutores de alunos, materiais pré modelados e que lhe exigem às vezes 

muito pouco, dando-lhe também pouco para suprir sua necessidade de formação.   

Lembramos que o pensamento neoliberal vem ganhando forças na educação nacional, 

especialmente no que se refere às políticas de formação profissional. No entanto, todo processo 

de mudança é lento, o que nos leva a persistência dos ideais, assim a criação e recriação de uma 

                                                           
74 Disponível em <agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/.../taxa-de-desemprego-fica-em-129-em-abril>. 

Acesso em 10.09.2018 
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cultura de classes demanda tempo, mas já ganha densidade na própria sociedade brasileira, com 

os movimentos sociais do campo na resistência. A educação tecnológica que se pretende para 

os jovens que não tem acesso a ela em suas comunidades integra o sistema capitalista e, assim 

sendo, tem um potencial para a reforma muito limitado. A educação carrega em si um enorme 

desafio social. Mais do que nunca é preciso superar a visão voltada exclusivamente para a 

produção dos bens de consumo, em desrespeito ao ser humano em sua totalidade, 

potencialidades e direitos. O desafio à frente é pela emancipação dos oprimidos, e a educação 

dialética é uma possibilidade para esta necessária reflexão. 
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